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 יבתכ לש תוריציה ראפמ בושו בוש םינהנ םתא שדוח לכ

 הצור לאנתנ ןהב םיכרדה לכ תא םיריכמ רבכ םתא .שו?

 תניע לש ידוסיה רפסה תיב ילויט לע םתעמש ,תונב גישהל

 תויחלמל וכפהי יבאו ןרעש בוש םיווקמ םתאו ןואיזומל

 ירחא ,הנה זא ?תומשה ירוחאמש םישנאה תמאב םה ימ לבא

 ו כ ב כץ ור ד ץ כיל
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 ךפה ולא תונוכת תוכזבו ,דימתמו ץורח
 ,תרחא תמא הנשי ךא ."זיוו" ךרוע תויהל

 ו
 ןכ .תוריהבה ויניעו שלוגה ינידנולבה
 לכל העיגמ תותיחשה ייתוברו ייתוריבג
 הרקמה וניא והז ."זיוו" תכרעמל םג ,םוקמ
 וינותנב שמתשמ ןרוא וב ןושארה
 ךא ,ויתורטמ תא גישהל ידכב םיינוציחה
 ונא .טרפלמ םיענמנ ונא תועינצה תאפמ

 יי 7
 תחת לובסינו קותשינ זא דע ךא ,ףשחיי
 .ולוע

 ןימי דצב רבחהש תועומש שי ,בגאו
 ...ביטגנ הדוהי אוה
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 ו
 הלותחה םע ןתחתהל :דיתעל תוינכות
 ל
 סקמ :הרובחת
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 "?זווי םע
 הארנ ינאו התא .ןוילע דסחב תרפוס
 ותוא ונל רשקת רבכ תניע לבא ,ץע "םתס*
 לכו תויה התוא תוהזל השק .המחנ הרומל
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 .ןגרומ לש שדחה קרפב

 .תומשה ירוחאמש

 ודי
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| 
1 

 המלצמ יל איבה ידא" :ץחמ יטפשמ
 יתחלש אל דוע ,המ" ,"תנייוצמ תילטיגיד
 ??םיפיטה תא ךל
 רדגומ ןרע .יביטמיטלואה הכימתה שיא
 הזככו ,ז/12 תודלותב םכח יכה בתככ
 ל

 יל

 (4) טבס תנע 1
 וני'צפרפ :םוחא 4

 ילות :בוהא ח"עב
 רטופ יראה :בוחהא רפס
 ו
 12 ירוחאמש הגונעה חורה איה תנע
 הקוסע איה עגרכ .(היהי אל הזש המ)
 ,םייוסמ ינוחטיב רושימב תוכוח יולימב
 רוזחת איה וירחאש םיווקמ ונא םלוא
 .הרהמב ונילא

 (5) ןמרב רואיל
 סקירטמ :טרס
 סקירטמ םעפ דוע ,אל : ?ילוא רחא טרס
 קלחה לע תיארחאכ תשמשמ רואיל
 תא רותפל וצרת םא .ןותיעב יפוסוליפה

 1011 וחלשת קר ,ןונז לש סקודרפה תייעב =
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 .(6) ןמפוה יחצ
 הדוקס קנט :הרובחת
 הראטיו :יתרובחת םולח
 0 יב
 בשא ינא הלילב םויה" ,"?םימיספ תויהל
 ."..תובתכה לע
 םינכוס םע !/12 לש רשקה שיא אוה יחצ
 םיצור םתא םא זא .ץראה יבחרב םיציפמו
 וא ינוס לש שדחה רטסוטה תא גישהל
 ומירת טושפ ,יספפ לש תוביסמל הנמזה
 ב

 (7) ירומ קחצי לאנתנ
 22.10.83 :הדיל ךיראת

0 
 תויהל לבקתהל לאנתנ הסינ ,תועידי לש
 םש ףשחש רחאל ךא ,"השיאל" לש ךרועה
 ,בשחמ יקחשמב תוקחשמ םישנ םג יכ
 בירקמ לאנתנ ,זאמ .םשמ םג ףעוה לאנתנ
 - ךכ םשלו אשונה תנבהל ומצע תא
 ויתורומ לש םתרזעב ,זיווב בותכל
 ,המיסו ,(הנומתב) ולש אתבס :תוינחורה
 .םיבשחמל ותרומ

 1(: יויו ה
 ל ל-1
 יתשקבתה 120-ה ןויליגה דובכל ,(אמא)

 ל
 בשחמ יקחשמ בהוא ,17 ןב ינא - םיליגרה
 הפיח יבכמ לש דהואו ,םיטסווק דחוימב -
 קחשל בהוא ינא .דטיינוי רטס'צנמו

 ו 7

 הו יש ₪ הוז

0 

 הייהת המ יתוא ןיינעמ קר ,/12 רובע
 תאז ,העבהל ילש הרומה לש הבוגתה

 ל
 .הלגת םעפ יא איה םא

 מ יל יו
 עונלוק :בהוא
 יי ירי
 הירורעשב םסרפתה .()ושכ (0וו6617ה שיא

7 
 ו

 דוע ורצונש םיקחשמב וקסעש תולאשל
 ילארשיה אישב קיזחמ .דלונש ינפל
 .ידמימ דח סירטטב

 1/4 1863 ןגראמ :עוצקמ
 ו

 !66!| םחול תויהל :דיתעל תוינכות
 /12 ןוחרי לש ירטה שכרה אוה רוא

 ל 7
 ותעגה םע רבכ .םיאישה לכ תא רבשש
 םידומע ינש רוא עיקבה ,השדחה הצובקל
 .להקה תדהאל הכזו רעש תבתכ לש

 (11) רמוע לאכימ
 ,ותרבח םע ריאי בכוכב רג רמוע לאכימ

1 
 1 ל

 קר םא רכמ יברל םיכפוה ויהש ,"זוורבה
2 

 וישכעו רפוסכ ולש הריירקה תא תוהשהל
 כ

 ינפלו אבצ ירחא ,21 ןב אוה .שדחמ
 לש הזה ןיינעמה בלשב ,הטיסרבינוא
 .קיבדו רורב אל ,רוחש לכהש םייחה

 (12) גבס יבאו רעס ןב ןרע
 ו

 7 עמ
 ו ו
 ו

 - = .(כל-לוגסב 12 תא
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 ןמרב רואיל :תאמ

 םיברקתמש םיטרסב רתוי דקמתהל יתרחב שדוחה
 | ו

 ודיגת אלש ,םיקחשמ ינש םג שי תאז לכב .תרחא וא
 "םינומידק" ..תושר ילב םירחא םירודמל תצרופ ינאש
 | ו
 \א וע וע .סס תרזה 50 0 60 הר

  וחמו ה
 0 :םינפבש חורה ב
 9 , אלמ ךרואב ט טרס םג וישכעו .קחשמל םיקרפ הנומש שי ,ןכ | 0
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 םינוקרדו םיכובמ

 טרגרמ יפ לע טרס אל םנמא

 לכב לבא ןמקיה יסיירטו זיוו
 םירוביג ינש שי  תאז

 םירוצי המכ דועל םירבחתמש

 תאו) םלועה תא ליצהל ידכ

 ףריצש ערה ףשכמהמ (הכלמה

 םימודא םינוקרד לש קהל
 .םלועה לע טולשל ידכ ותושרל
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 תועבטה רש

 ,אצוי טרסהש םיעדוי םלוכ ,ןוכנ

 אוה לבא ןמז ןומה ךשמב ותוא ומליצש
 רבדא ינאש ,תאז לכבו וישכע קר אצי
 ריכזא אלו םיפי םיטרס הלאכ לע

 ???ותוא

 -ר יי ץ ל - ך יר 7 . (( 1[ | 7 , \ |52 בח |
 וו ו - / | 2% ו -

 360 לש העונת .המידק םידעצ ינש ךסמה סיטרכ תא םית] קולז
 ובד הזכ לע םילוע םכתא הארנ .תוילדכיספ תוביבס ךותב תולעו
 : אי 8
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 רטופ יראה
 - ומורפה יפלשו רבמבונב אצוי אוהש ןייצל יתיצר קר

 .רפסה תא ונארקשכ וניצרש המ ג לכ תא תק אוה
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 ןמפוה יחצ :תאמ

 | יי
 תאצמנ א"פיפ לש 2001 תסריגש ירחאו
 תחנ ,םיפדמה לע םישדוח המכ רבכ
 תויונח יפדמ לע ץרמ שדוח תליחתב
 א 8/3 2001 םג שדוקה ץראב םיבשחמה
 וליפאו ,הירטסיה התיהש דיגהל השק .
 עיגמ ןידע \8,\-ל לבא .רתויב הנטקה
 .יס.יפב פוטקסדה לע בושח םוקמ

 ןמז רוחבל היה לוכי אל זצ/\ 1.וטט 2001
 ל ל
 יי ]ה

 תונקל תודודהו םידודה לכ תא ררג הספה גח .וב
 ץוחב שמש שי הזמ ץוחו קחשמה תא הנתמב םכל

 כ

 תא םילאוש ו\1? יארוקש תולאש
 םמצע

 יי 0
 .םתלאשש בוט .ונלש דומחה א 8 /\ -ב םעפה
 הביסה המ הנשמ אל ,תיעבט תוז תפתה ,האניק

 האצותה הבושה -
 ל ולכות וישב וע

 ומ [₪] םיטיר כו |

 2 לא משל

 כ .- אמ . 00 ב
 כ הנושארה םעפב
 ו-2 ב אפ
 ₪ :תללוכה האלמ טעמכ

 5 ו םיטירפת מ 5 םיבותכ
 מ ₪ - ךסמה לע תירבעב

 ו שמתשמ קשממו
 יכסמ טעמל ,תירבעב

 יב

 אל ונהנא םנמוא .םיפתתשמ יבורמ םיקחשמ
 ךסמ לע ילארשי \/\ בכוכ תוארל םילוכי
 תא אורקל םילוכי ונהנא תוחפל לבא ,בשחמה
 .לאמשל ןימימ םיטירפתה

 אלש ,חבשל קחשמה ימגרתמ תא ןייצל בושח
 תוצובקהו םינקחשה תומש תא םגרתל וחרט
 תויטנתוא רסוחל םרוג היהש רבד ,תירבעל
 תילגנאב הראשנ ןידע קחשמה תונשרפ .קחשמב
 תמצעהל םרותש המ ,(םוילא יבוב י"ע תעצובמ)
 .בשחמב תיאקירמאה לסרודכה תיווח

 ןיחבהל רשפא .המיהדמ קחשמב הקיפרגה
 ,הקלח הרוצב לינוא ל לש םינפה יוותב
 ו יי ב
 שגד םישל םעפה וחרט קחשמה יבצעמ ,הפי
 התוא תא תוארל ופצת לא זא ,להקה לע דחוימ
 ייח להק אלא ,תונוש תושופחתב להקב תומד
 ,תאז תמועל ,ןווגמו
 םיבשויה םינקהשה ינפ
 ןידע םיארנ תואסיכב
 ,םירורב אלו םיחורמ
 עקת והשימ וליאכ
 .םינפב ףורגא םהל

 - ירא שי שב = -19%-ב = . =
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 תילאוטריו היווח
 לסרודכה קחשמ לש תיעיבשה הסריגה

 תייגולונכט לע היונב הזה יטסלאירה
 םינקחש לדומ לע תססובמה ('ץפ6ז 560ת
 תפשו םינפ יוות ,רוע תרוטסקט תללוכו ,םייח

 ,תיעבט תוחתפתה ,האניק"

 - הביסה המ הנשמ אל

 וישכע .האצותה הבושח
 ןימימ םיטירפת אורקל ולכות

 .צפ 2001-ב םג לאמשל

 טקשב ןושיל ךישמהל

 77- ב

=. 
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 םעפה םג , 48/4 2000-ל המודב .ףוג
 תיגולונכטב קחשמה | ירצוי  ושמתשה
 שמתשמל תרשפאמה 66 [ם ]גס (2 6
 קרוס ןקחשה .ולשמ ןקחש ומצעל רוציל יתיבה
 ףרצל לוכיו קחשמה ךותל תיטרפ םינפ תנומת
 ו יל
 .םיילענו לקשמ ,הבוג ,םייניע

 שכר לוהינל היצפוא הפסוותה ,ףסונב
 ,םינקחש 9 תוצובק * שולש דע םינקחש

 0 תו | יבגל 3 ץועיי 0
 - .,םינ 7

| = 2 | 1 2 

 .תופסונ תויסאלק תוצובק ששו
 ראשנ ןידע "דחא לע דחא" קחשמה בצמ

 לכמ םינקחש לש רחבממ וב קחשל ולכותו
 ל 7 2 תופוקתה
 היצפוא ופיסוה אל קחשמה יתנכתמש לבח .דועו
 לומ םייתש וא םייתש לומ םייתש לש קחשמ לש
 ,דחא

 תסריגל קוידב םיהז 2001 -ב קחשמה יבצמ
 רוחבל וכרטצת קר וב "הוואר" בצמ ונשי .00)
 הנוע בצמו ןשקאל וצפקת רשיו תוצובק יתש
 יי יי כ
 קחשל וליחתתש עגרב .ייא.יב.ןאה לש 200)]
 ,םכלש םיקחשמה חול תא רומשל ולכות הנועב
 ררחשלו םיתחהלו םינקחש ימוקימ תונשל
 ולכות וב יסיסב ףואיילפ בצמ םג ונשי .םינקחש
 .הבלצהה בלשל רשי תשגלו הנועה לכ לע גלדל

 .2001הב םג קאבמק השוע "ןויכיזה" בצמ
 תא תחקל םיבהואש ולאל ילאידיא בצמ והז
 טרופמ רתוי הברה ןפואב להנמה דיקפת
 ,קחשל וליחתתש עגרב .םיליגרה םיבצמהמ
 בצמב ומכ תויסיסב תויורשפאל סנכיהל ולכות
 חול תא רומשל ולכות :יסיסבה קחשמה
 רחס ךורעל םגו םינקחש ךורעל ,םיקחשמה
 ומכ אלש םלוא .םינכוס יו ו

 ףסכ .- 7 דוקינמ עפשומ
 רתוי וא להנמ לכ ומכ .ייא,יב.ןאה לש ילאוטריו
 רמואש המ ,ןבמקל ולכות ,ילארשי לכ ומכ ןוכנ
 ידכב םינקחש ףילחהלו םינקחש ףיעהל ולכותש
 היעבה .םכתצובק לש ילמיטפואה בצמל עיגהל

 מ טל 2 תנשמ סקיל

 ב - ו וו | ו = ל <

 שש ווש.

 ד ]ה יי
 הפלחה ומכ הטושפ הלועפו ,םיביטיאוטניא
 .ןמז הברה תחקל הלוכי

 םויסל ןבדבוד דוע
 דוע ליכמ 2001 ייא.יב.ןא

 זאמ תושדח תופסות המכ
 יתנכתמ .2000) תסריג
 המכ ופיסוה קחשמה
 :ומכ תושדח תועונת
 ,הטמ - הלעמ תועונת
 םיוו ,הליפנ ידעצ
 םיבוביס ,םירצק
 ךות רותינ תוקירזו
 .רוחאל הציפק

 רודכ תרבעהו הקירזה
 ומכ וראשנ םינקחשה ןיב
 ןנשיש ךכ ,תמדוקה הסרגב
 יו תויעב רפסמ ןידע
 וילא קיודמה מ של הודכה
 עצבל םיצורשכ וא עיגהל םיצור
 ןורסיח דוע .לסל תמיוסמ הקירז
 םיצור רשאכ אוה תיחכונה הסריגב ראשנש
 ופצת וילא רתויב ינויגהה רבדה .העבטה עצבל
 עוציב אוה לסל תחתמ אצמנ \8/\ ןקחש רשאכ
 םירקמ הברהבו ,דימת הרוק אל הז לבא ,העבטה
 .העילקה תא ספספמ וליפא אוה

 קחשמ ןידע אוה !צ/ג [.וצ6 2,001 םוכיסל
 אוה םא וליפא .קושב שיש בוט יכה לסרודכה
 ופסונש םירופישה רפסמ ,ומדוקל דואמ המוד
 ,רתוי ןיינעמל ותוא םישוע תירבעל ומוגרתו
 ץורי אל 2000) תסריגב קיזחמש ימש תויהל לוכי
 אלש םכניבמ ולא לבא ,השדחה תא תונקל
 םיכירצ םתושרב התוא םיקיזחמ
 ךסב יכ 2001-ב קחשל
 | 1/0 71115 לכה
5 \1). 
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 הנ. מי ל 7 יח ג רי ית

 ד
 שדח קחשמ ואיצוי 46(/ש18ן00-ש דע ןמז לש ןיינע קר היה

 ה
 רנא'ז -ותחפשמ בורק לש תירואטמה החלצהה תורמל ,םייקו
 ₪666 4671 2 ומכ םיחתות ללוכש) תמא ןמזב היגטרטסאה
 .('רכו .\86 01 [:חוכו6%, 6:0 ת6 01

 בשחמ יקחשמ ןקחש לכל םירזועש ,הלאה םיפיה םיקחשמה !חא

 % / שש ו 9 4

 ם ! יג

 הא ?והשמ יתחכש אל"
 ."םלועה לע טלתשהל ,ןכ

 ב

 ויה אלש תוינידמ הגהנה תולוכיו םיאבצ םירושיכ חתפל עצוממ
 .ונלש לשממה ישנא יריכבמ המכ םישייבמ

 ןמז תחקלו תורותב קחשל רשפא יא תואיצמב םגש קר לבח
 יתריצי רתוי הברה ןורתפל עיגהל ןתינ היה ךכש חוטב ינא .הבישחל
 ,ונרוזיאב תויעב הברהל

 יו וכ ]6 ו יי
 קר ללוכש ,"יטרדנטס" ךשמה קחשמ דוע אוה אמש וא ,הגרדמ

 ו
 ?קשממב םילק
 6.8[| וס ,רעצה הברמל
 גוסל ךייתשמ [?0\/סז 2
 ךשמה יקחשמ לש ינשה
 תא םירפשמ אלש ולא -
 הרוצב ןושארה קחשמה

 .רבדה ותואמ רתוי םינתונ טושפ אלא ,תיתועמשמ

 -ל המודב הירפמיא תיינב ןורקע לע ססבתמ 6:1[ 10 0ו/6ז 2
 ב

 יתחכש אל .יאבצ חוכ חתפלו תושדח תויגולונכט רוקחל ,םירע
 .םלועה לע טלתשהל ,ןכ הא ?והשמ

 בשחמ יקחשמ ןקחש לכל םירזועש ,הלאה םיפיה םיקחשמה !חא
 ויה אלש תוינידמ הגהנה תולוכיו םיאבצ םירושיכ חתפל עצוממ
 .ונלש לשממה ישנא יריכבמ המכ םישייבמ

 הדמחנ הפמו תינוניב קחשמ תרבוח םע עיגמ 62311 10 סש/סז 2

 תא חכוש יקצסולופ ןרע
 .םייחב םיבושח רתויה םירבדה

 רובע ידמ הרצק קחשמה תרבוח .ידמל
 בר בושח עדימו ,הירפמיא תיינב קחשמ
 םייק אל ,המגודל .םש עיפומ אל טושפ
 רשפא ןהמ תונושה תויוברתה לע טוריפ
 שממ הזו ('וכו ו]טא, ₪ח91ו%)) רוחבל
 םע העיגמש הפמה ,תאז תמועל .לבח
 דצ לע תודיחיה ירואית תא הליכמ קחשמה
 המ ,ינשה דצה לע היגולונכטה ץע תאו דחא
 .ףטושה קחשמה לע לקמ טלחהבש

 םיליגרה םירבדה
 ו

 וליאכ ,("וצ11ו2גזוטה לש ולאל ידמל תומוד
 .ןורחאה אצי זאמ תובר םינש ורבע אל
 ( דטוסחוה|) דומיל בצמ ליכמ קחשמה
 םעפ לכב הרזע ןולח ץיפקמש ,יסיסב
 היה דומילה בצמ .הנושארל והשמ םישועש
 םינקחשל בושה רזע-ילכ תויהל לוכי
 אוהש הארנ רעצה הברמל ךא ,םיליחתמ
 הבשומה תיינב ירחא דובעל קיספמ טושפ
 לכ תא ליכמ ליגרה קחשמה בצמ .הנושארה
 ,םיביריה לכ לוסיח) תויסאלקה תורטמה
 רשאכ ,('וכו םיוסמ ינדיתע טקיורפ תיינב
 תמרב ,הפמה גוסבו לדוגב טולשל רשפא
 ( ]| ןט קסשאטז 2 .ןוחצינה יבצמבו ישוקה
 ונל רשפאל רומאש הפמ ךרוע םג ליכמ
 ןיא ךא ,וננוצרכ תופמ רוצילו ללותשהל
 הדובעהו ,קחשמה תרבוחב דועית ורובע
 .תיביטיאוטניא הניא ותיא

 (6-ג]| ןס ץסושטז 2 לש דנואסהו הקיפרגה
 לש המרב אל ,אל) ידמל םיבוט
 םהו ,(ז1סתו6ועסוה6 וא /\פ6 0[ תו
 םיקחשמ תמועל ןורתי םיווהמ טלחהב
 תריוואל םיאתמ דנואסה .רנא'זב םירחא
 ללכ ךרדב תונושה תודיחיהו ,קחשמה
 הקיפרגה םג .ןתוא םירחוב רשאכ תוביגמ

 ךוזדואת ה | [י90%0 ו ל | ₪ ו :

 רש כ ₪ וכ [ דננ - ץהווטה/טושה אא [00%% |

 ,תודיחי עפש ,םיבוט דנואסו הקיפרג

 לכ

 :דגנ

 תיתוכאלמ הניב ,קפסמ אל דועית

 .תינוניב

 ולה

 תיחנומ היגטרטסא יבבוח

 הירפמיא תיינב יקחשמ/תורות

 הבוגמ איהו ,ידמל הביבח קחשמה לש
 -ל דוגינב ,בגא .תויצמינא לש עפשב
 תופצל שממ רשפא ןאכ ,(1צ1!ו2310ח 2
 תודיחיהמ תחא לכ .םישחרתמ תוברקב
 תודיחי קר רשאכ ,התומל דע הרותב תמחלנ
 תולוכי ('וכו םישרפ) ףוגיא תלוכי תולעב
 תורמל ,רעצה הברמל .ליבקמב ףוקתל
| 1 

 .תודיחיב תיתימא תיטקט
 רפסממ בכרומ קחשמה לש קשממה

 טולשל רשפא םירטמרפהמ קלחב :תומר
 ,םילעופה לש רכשה תמר - תילבולג הרוצב
 סחיה תעיבק ,םהל תנתינש לכואה תומכ
 תודיחי תמועל רקחמל ושדקויש תודיחי לש
 ,תאז תמועל .'וכו חותיפו היינבל ושדקויש
 לכ רובע עבקיהל םיכירצ םירחא םירטמרפ

 יי יי ו
 הירפמיאה תא לבל ךל םירזועש "םילהנמ"
 חותיפ תא להנל ךל רזוע םירע להנמ -
 רקחמ ינוויכ רוחבל רזוע עדמ להנמ ,םירעה
 יו יל יו
 | נף = ל
 ,רתוימ הפיט-פיט אוהש | שיגרהל
 ."יטמוטוא סייט" לע תדבוע הירפמיאהשו

 קחשמ אוה 6:1| וס ץסשטז 2 ,םוכיסל
 עפש םע ביבח הירפמיא תיינב /היגטרטסא
 יבבוחש חוטב ינאו ,תודיחיו תויורשפא
 תא זבזבל הבוט ךרדכ ותוא ואצמי רנא'זה
 .אבה קחשמה דע תוחפל ...יונפה ןמזה



 2 0 | ' -- ץיי*> 5 5 2 הלווה
 ו | . | 4 ] ' | : | , |21, 1 . ./ 7 ]| ,
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 . יקצסולופ ןרע :תאמ יפרו ( יו ליווכ יל (,ו*

 'רבעמה יעטקב הייפיפי לבא ,קחשמה ךלהמב תיצובו תלסקופמ ,הקיפרגה"
 בשחמ יקחשמו עבט ,תונמוא בלשמ םחנמ ןב ו 2

3 | 
 ,רגתאמכ הדבועהמ םימלעתמ םא ,םיניינעמ ג אוה "ןורחאה הסחמה :הלוקרד"

 חותפל תנמ לע .המרמ קחשמה ,םיתיעל לכ אלל ,ןיטולחל ומלעתה קחשמה ירצוש | תייחת - הלוקרדל ךשמהה קחשמ
 ןאכ םג ,ןושארה וקלח ומכו ,םיתמה

 דוגינב .תדחוימ דואמ הקיפרג אצמנ
 -ישנא לע תדמל םעפ יאש המ לכמ ,רבסה
 שמש רוא ,הליל תויח םה הלאה הרבחה :באז

 ו
 ל

 םהו םינמוסמ םניא םיניגמהש אוה לושכמה ל יל ךופהל ל ו הסחמל לחה רצק היהש ,ומדוקל מ -
 ךכל ןמיס םוש ןיאש ךכ ,עקרב םיבלתשמ .םילבלובמו קחשמה .ןכות רתוי םג שי ןורחאה

 קר אל .והשמ םתיא תושעל לוכי התאש ומדוק ומכ ,קחשמה םע תירקיעה היעבה .רות לכב םילזאפ שיו ,השקו ךורא ו |
 ,רבכעה םע רדחה לכ תא רוקסל ךירצ התאש םלעתמ אוהש איה ,ול םימוד םיקחשמו ל , | רו

 ןוויכ תוריהזב תאז תושעל ךירצ םג התא אלא ריבסהל ץמאמ םוש השוע אלו ולש רוקמהמ תותלדב םיאלמש םיקיר ,םיכורא , ן | וא
 והשמ דיל אצמנ התאש ךכל הרהזא םוש ןיאש | תויומד תומש ,המגודל .ולש ימינפה ןוגהה תא | אל קחשמהש ךכ - תוירוחסמ תולוענ --

 יג .רבסה םוש אלל ונוש ,דליפנר ומכ ,תובושח לב ולש הריוואה תא ריבעהל חילצמ
 יתפה .הדיחפמ הריווא לע ולי | .הלוקרד טו קקמחתהה א / | 7 ה ו רומשל חילצמ וניא םג "הלוקרד" תונויסינב זבזבת קחשמהמ לודג ל ו תורמל

 ל 0 ב וליפא התא ו 7 8 וי -
 | ,ךפהה ןי . ך - . 0 | 6 | 0 ינרדומ ךשמה היה "יקארד" םג ,םישדח - הטילשה תא דומללו קתשו מל סנכיהל דואמ לבא - תיניערג תלוספ יוניפ היהי הזש ידצמ הרוכזש 0 סוג 500108" תרבח

 ,עקרבש הדיחפמה הקיזומה לש ילולימ רואית לבקת אל ו | ו ה ו א, יושמו ררוכזש , % .ווסוסמ 1 .
 : תונורסח המכ לע הציפו הנהמ תיסחי ,רצק היה - וימו לש | רטיח 97 וא תי ה יז ב וו סל 0 ש 0% הא להו וז ה דו ק1ו] מ רפתשה "ו - ןלה אל ,םימ - רח וז 0 הווה ר די" ו -=- - קחשמהמ ירמגל תרדענ תאזה היהת יאצמה ךךסמב לבקתש | = < % ללוצב הש ג שפ : 7 קו ו וששק כ  עושומושו 5 ל הז תואקתפרה קחשמ רותבו ,ינויגה ךכ לכ תוססבתמ תו מישמהו ,ידמ : ינטשפ אוה הטילשה | תמאב אוה ,אלפה הברמל .רתוי עורגל ךופהל הארנש ,קח השמה ."660 [וטה(6ז" הקיזומה ,רעצה הברמל .הליהבמ הדיחיה הרזעה ,ריינ לש המרע | | | ! | ו ן% 4. מש 0 ת הלוע 0 0- וחומ | 1 קחשמה ,רקוטס םארב קי הלוקרד קשממ .תמיוסמ המרל רבעמ רפתשהל רשפא ?וכי אל א: יתעגרנ ןומיאה תמישמ רחאל םשב .ישדח למ ₪- ת הלועפ קחשמ הקתפרהל המבה תא הניכמה < םירת רשאכ .יאצמב םימצעה | 3 ל. ב ו , יג ' = (₪שק6  קהשמכהמ רגל | . רפסל ךשמה רותב .תיסאלק תורפסל יאו םדקתהל ן 0 ןיא . לכה הז לבא , רללוצב % תוערל האיצומ ,"פשפ (6יש1!(שי6" קחשמהמ ונל

 אוה םג תולוקה קחשמ .ןכמ רחאל -- תמרע לש רתוי הלודג הנומת | יס 6 | אצי ,םימל תחתמ "א--\צוחפ" ומכ ךרעב .
 ם צלמשנ ₪ וש . 1 חש ְע -- 3 ך | וו " ו תינמז מ גיצמ "ןורחאה הסהמה ?הלוקרד" םיטנמלא לע ורתיו םו ך ןכ רה הטילשל רד מ השק רסמב רקיעב םינייפאתמ מ ש ללח יקחשמל ר דוג יור יכול 0" | וחסר , םי ש :בקמ 1 ל ינק :רזוע אל ןיסומ ללכ ךרדב הז .ריינה ,ולש תניוצמה הקיפרגב היהי קחשמהש וש שח קחשמה יחתפמ םיביוא .קחשמה לש הקיפרגה לע רבדל ןמזה הז ונא תעכו ,כז8864%ַ63(-ה רובע רבעב

 ו 3 ₪ | שש ה וו . |

 ,עקרב תויליפרע המכו תונבל תורוב םע ווח ש ליצמ תאז לכבש המו ,םילבלובמ -=- םילזאפב תכרצנ אל ישוק תבכש .ךחוגמה רופיסהו תרדהנה הקיפרגה תא םיקשנה רובע ינשמ ירי בצמ ומכ םיבושח
 , ₪ היבו!| יו וו שמ ] וש פאל 6 5 ,םינ וווגמ םיפונ ררייויר החש ₪ חףחר שש / ו / - ₪ | , 2 ,ותסורא תא ליצהל תפסונ םעפ הסנמש דג המכ תעחל וליפא רשפא יא ,תוללוצ ץיכ ו / 0 2 = | ' | קזנ המכ תטעדל וליפא רשפא יא .תוללוצ ןיב ) - ןטק אל טק ?פנוק יכותב ררועתה "ג 1 תופח -/ 8 / 2 6 0 0 ,רקראה ןתנו'ג לש ותומד תא קחשמ התא ו ה .(םמצע ינפב םיממעשמה) טלחהב סונייקואה לש תימי .תתה הביבסה טק ל ל ; - | ועתה, ו 7 1 ו ל ל ה ןח ₪ ₪ קמ האו ה ויו" ל /ץח4הרלי ' שו 1 6 ה" *ב ה | ש :ארל !ש ןש' 2 ית ז רשאכ

 םא הרורב רתוי הברה התייה

 התוא ןמסמ טושפ היה והשימ

 יחכונה טנייצפה טעמל ,קחשמ א | ,הלוקרד ידימ ,הנימ | .ףטח בואה | לש עפש אוצמל רשפא "66ק 11 10ז"-ב ףא .רבעמה יעטקב הייפיפי לבא
 נש דצמו נו ,םיה ינפל ת וחתמ . םישחרתמט 5 ף 1 ןח ף אף הפ 6 | וא ןח \ יחף סה ו( חת אה לקה

 ו | 7 7 ו . ו ישמהב ות ₪ 2 5% 4 ₪ אח ₪ א ןח ף \ה\ י-יי \ + |[ - - % ₪ "הקיזומ וילי" הוו - 5 | . ְי וא ויו : מ תו יש בש ימי שוא | ו שא... ו טושפ ו תויהל רומא היה "660 ופתח 7 %2> |; וש ₪ ₪וו| 2 כ [1 ₪ , 2 = , | 4 ;ּפ - ש - 2-4 - קרנג 4 שיא ₪ - 1 < ו אר החשמ אוה יזו הוס יוריתיר חורהנמ בינוש ריטבצבו םילדנר  םיגור . 7

 ה ן הילגנאל הינבליסנרטמ קחשמ תויהל ונממ תענומ ולש תוטשפה לבא ,ער םייא-ינימ ,םיביהרמ םיגומלא ,תוירותסמ יל אציי ילוא ,ונ ,בוט .ת ןלצומ
 מם הקי פרג םֶצ | 4 . -₪ = | / ? או הג י;בהט הז

 ו ו 8 0 הסינכ זיא הלגמו ,ןודנולב קחשמה תא ליחתמ התא וובע ותוא ודעיי קחשמה יחתפמ .תמאב בוט וכו תימי - תתה הכשחה ךותמ עתפל םיעיפומש ל 2 ְי ל ל | : | . ו - : = ₪ שי - ב מ כ ₪2 ₪ ד < == "₪ אפ ₪ 7ףיסר רלאל . \ ץת ה( ₪ אף ןוקפ אף \ ף את < . א | ות ו א ה -
 הלחתהב רבכ .ימוקמה !וטליהה ינפ | .דחוימ רבד תמאב הזו ,םימל תחתמ הרחבה תנכסב םיגד .תויהל | תותלד לש תודיח םה קחשמב םילזאפה בור - ו | ה | לע הטושפ התקיב םתס ףידעה הלוקרדש | ולנוק םהש המ כרב הזו ,רתוי ריעצ דָעי להק אצמנ התאש שיגרהל ךל םרוג שממ קחשמה ו

 וישעמ יבגל זמר והשזיא אוצמל ךרטצת | , |
 ךלהמב .ךילע ביבחה ןזורה לש םידיתעה

 ודמשויש ,באַו -ישנא י"ע ףקתות ךישופיח 7
 עצבתי הזה ךילהתה .שמש רוא י''ע תולקב

 םיצפחב שמתשהל ךממ םישרוד קלח .תולוענ
 ?פושטק וא םד הז | קודבל ךרטצת םירחאבש ןמזב ,יאצמהמ
 תויועט שי ןורחאה הסחמה :הלוקרדל .םיזמר ליבשב הלוקרד לש תוידוסה תורבחמב
 ןטק דובכו ,הריווא ול ןיא ,ןויגהב תויקנע | םבורו ,דואמ םישק ינשה גוסהמ םילזאפה בור

 עטק גצומ קחשו , מה תחי 'תפב ר - - - -- -

 ;םינעוצקמ תויהל םירומאש םינ קחש םע ,ידמל ,
 רכב טעמכ זמ7 כממ קח שו מ ןרצ יו הכבוש +6 חירוז זחל ו; ל 2 פרר חחטתהר ההדאטכ ךרא לו תהרוזו

 " == י לירח ק ה כ ,םיבוסו ₪ ו שה ש תויה ש) ?ןר"

 ג -.--.-.- | =

 'זכ6ס6כ -ו9תז6ז" לש ףסונ יתועמשמ ןורז ינוניב ואדיו
 1 ף 1 ' ל ו

 הדובע ושע קחשמה יחתפמ .קחשמה בצק אוה

 ונאו .רופיש תרבוט ןקחשה  לֶט ש ִר ?וצה המישמ
 / ןק = 4% | א , וופ | | עו ןק ו תל ₪7 % ל סרוה 1 תי וכ[ דונג ומה 1 ל ושו תה | בולע ה של |(". רסתהש

 + צו ה ה רב, כריכה םימייק תסוור .שדח ט וצע רע זרול ק ל םיכוז |
 2 םימייק ,הסונב ,שדח ₪ ₪ קח של מ ריר ריו. ּ' -

 | - | | .- ןהילע ןיעטהקל ושפאו ,תול ללוצ = םיג וס רפסמ רחיתההה זלזחה שרו וושו רחשלה * /, 0 0 / // לט ןכובב ,שדה -2 / \ : נושחש המ הרקמ לכב ירה .אלימ ,ונ ,לכה םהל

 .רקוטס םארב לש ירוקמה רופיסל דואמ ךלהמב ,םינוש תונורתפ םע ,םמצע לע ורזחי םילזאפ רפסמ לש םתריתפ תועצמאב
 דכ םיתרשמ קר ,הז ומכ ,םיינוניב םיקחשמ עצמאכ תיארנ םילזאפה לש הרזחה .קחשמה לא ץוחבמ רואה תא טיסהל ךממ םישרודה החיתפה עטק אלו ומצע קחשמה הז - . - ור ףל ל ר ר | ש שנ כ[ 24 חה .[ ו | /י |

 ומכ םירבד ללכב םימ ק המל ונל ריכזהל םינקחש לבא ,קחשמה תכראהל יתוכאלמ םירגתאמ םילזאפה .תוריעשה תויחה | ג 4 ץ 4 | 324 1.3 ב .ונקלש קחשמה ! זונגסל םאתהב | הנושארה המישמ - ליחתמ קחשמה זא ,יקוא ִי ימייס ה | יכזו א | שמה יתוכ , | | | | | | | ןלש קחשמה ןונגסל ם ךויצ 5 | |
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 יקצסולופ ןרע :תאמ

 שדח קחשמ אוה [10(ו!6
 טפסנוקה תא בלשל הסנמש ,:86 תיבמ
 דחיב תמא ןמזב היגטרטסא לש קיתוה
 .הלועפה רנא'זל םיכיישש םיטנמלא םע
 וחיטבה 11041116 \\ ּהוטזא לש םיחתפמה
 רנא'ז לא םיננערמ םישודיח סינכהל
 ו רי וי מ יי

 .קחשמה עיצמ

 תאצמנ [109[ו!ט \/ג16ח<א קחשמה סיסבב

 ךיינ םא סיסב הווהמש) תיקנע םיסוטמ תאשונ
 ףוסיאל ףסונב רשאכ ,(קחשמה ךרוא לכל
 םיכוז ונא - תושדח תודיחי תריציו םיבאשמ
 ןונגסב ,תודיחיה לכב האלמ הטילשל
 (10511ן6 \צ הוטו - ב תומישמה . 6[31ל006

 ךמשהו - שפח תומישמ תוללוכו ידמל תונווגמ
 ומכ רתוי תוכבוסמ תומישמ דצל תוטושפ
 וא (ךתוא ולגיש ילבמ) ביוא חטשב לוגיר
 קורעל םיפ ו ביריה לש םינעדמל הרזע
 .ךיתוחוכל ףרטצהלו

 קמ |

 4% בו ו קו ו ו 8

 תוילשאב תויחל אל
 יז ד מ | | ב ל

 םוקמב :וילע םירבדמ ₪886-ש שודיחה
 תיטפילקופא-טסופ הריוואב שמתשהל
 אקווד שחרתמ 11041ו[6 \/גוטזפ ,הלפא
 םדאה ינב וב ,ולשו טקש ינדיתע םלועב
 םהו תוירקיעה תויעבה בור תא רותפל וחילצה
 שממ אל וז ,ונ ,בוט .םתביבס םע םולשב םייח
 ןאכ ןכלו ,היגטרטסא קחשמל המיאתמ הריווא
 רודהמ םיעשופ לש הרובח הנומתל םיסנכנ
 תפסונ םעפ ,ןכא .תויעב תצק םישועש ןשיה
 ולשפל ךל רוסאו - ךידיב אצמנ םלועה לרוג

 לש | יפרגה | עונמה לש | תולוכיה
 שגדה .תומישרמ דואמ [1051ו[6 \/הוטא

 תומדב הז םא ןיב ,בר אוה םינטק םיטרפל
 םיפחש וא םינבמ תושייאמש תונטק תויומד
 םייק קחשמב .םיקוצו םיפוח לעמ םיפחרמש
 ךכ ,תוקד : 152 ךרואש הליל -םוי רוזחמ םג
 .תופוכת םיתעל םינתשמ הרואתה יאנתש

 אוה קחשמב םיניינעמה םישודיחה דחא

 בלוק וגה ל
 תיתוכאלמה הניבה ,קויד רתיל וא ,תודיחיה
 רשפאש תודיחיה יגוסמ תחא לכל .ןהירוחאמש
 ,םיקוסמ ,םיבכר ,םיקנט) קחשמב תונבל
 םשב בבש דימצהל רשפא ('וכו תופחר

 ו
 שי הזכ בבש לכל ,רטפנש לייח לש תוישיאהו
 תושק ןנולתהל הטונ אוהו ,ידוחיי תולוכי טס
 .השדח הנוכמב טולשל ול םינתונ רשאכ
 ינפ לע תחא תורבוע תונוש תודיחי רשאכ
 ,עדימ ףילחהל תוטונ ןה ,קחשמב היינשה
 םיתיעלו ןמצע ןיבל ןניב תורצק תוחיש להנל
 שממ ,םישקה ברקה יאנת לשב ללקל וליפא
 ןומה ףיסומ הזה ןיינעה .םיקיתו םילייח ומכ
 ללש תא תובכל רשפא ךא ,קחשמל "לפלפ"
 .םיבצעה לע תולעל תוליחתמ ןה םא תוללקה

 יי
 | פר ו

 םיבבשה רפסמו ,ולאכ םיבבש ילב םידבוע
 ומצעב טולשל לוכי ןקחשהש ןבומכ .לבגומ
 .םעפ לכב דחא בכרב קר לבא ,בכר לכב
 איה םיבכרב תטלושש תיתוכאלמה הניבה
 עובקל היעב הל ןיא ללכ ךרדבו ,ידמל הבוט
 .םחליהלו םילושכממ קמחתהל ,םיביתנ

 רבכעה תרזעב תעצבתמ תודיחיב הטילשה
 טבממ הלועפ יקחשמל המודב ,תדלקמהו
 לקו ,ידמל תיביטיאוטניא הטילשה .ןושאר
 קשנב שמחל רשפא הדיחי לכ .הילא לגרתהל
 הניב יבבש ,ןוירש) ףסונ דויצבו דחא
 רשפאמש המ ,(האווסה ןקתמ ,תיתוכאלמ
 ןבומכ .תודיחי לש ידמל לודג ןווגמ רוציל
 ידמל םצמוצמ אוה תויורשפאה רחבמש
 לככ בחרתמו ךךלוהו קחשמה תליחתב
 תארקנש ,םיסוטמה תאשונ .םדקתמ קחשמהש
 תוכרעמ לש ןטק אל ןווגמ הליכמ , /\ח(הטוופ
 .ןמזה םע יעוציב בצמל תורבעומ ולאו ,המיחל

 -תלת טבמ ךרד תונתינ תודיחיל תוארוהה
 ןופיס לע המחלמה רדחב ברקה הדש לש ידממ
 קולב ךרד וא (ההשומ קחשמה) /\ חוגוטטא -ה
 תדלקמה לש ילאמשה קלחב םישקמ 3א3 לש

 תדבוע תאזה הטילשה תטיש .(תמא ןמזב)
 תודוקפה ישקממ קלחש תורמל ,ןיוצמ טושפ
 המ ,םירחא םיבושח םישקמ פן םישגנתמ

 .ברקה טהלב לובלבל ליבוהל לולעש

 ו
 םישחרתמ 11081116 (/81688- ב תוברקה

 תופידעה רשאכ ,השבי המדא לע ללכ ךרדב
 רוציל (ללכ ךרדב) איה המישמ לכב הנושארה
 ונממ תאצלו השביה לע ןטק םא סיסב
 הלוכי םיסוטמה תאשונ .תופסונ תולועפל
 קחשמ ילכ הווהמ אל איה ךא ,המצע לע ןגהל
 םיבלשה ,בגא .םמצע םיבלשב יניצר
 ןוויג ףיסומש המ ,םינוש םייא לע םישחרתמ
 .ידמ רתוי ומצע לע רוזחל ונממ ענומו קחשמל

 11080116 ו 4161 - ב םיפי יכה םירבדה דחא
 םיאצמנ ונאש השגרההו ,קחשמה תריווא אוה

 וש

 || זו ה וינו ורו] ו ורדר ורוד | |

 / / . וכ וורו

 וב 2

 ו .: % אור

 ןן + | 5 ק דד

 31 (םור ור טחו(זםו

 תיתואיצמ הרוצב ביגמש ,ישממ םלועב
 דואמ תטרופמה הקיפרגה .ונלש תולועפל

 רצ פל ב | מ ל
 תיתוכאלמה הניבהו ןיוצמה ילקיסיפה
 .םקלח תא םימרות תחבושמה

 עונמה תרזעב ורצונ קחשמב םיטרסה יעטק
 תומישמה תא וידחי םירשוק םהו ,ימינפה
 גיצהל חילצמ קחשמה עונמש רבתסמ .תונושה
 םינקחשל תודותו ,םירוגס םירוזאב תוחיש םג
 -ו 6!ץחו< ₪8ז008 ,ך0תו זגמ0סת
 ,(...םימסרופמ תויהל םירומא) 101 03%
 .תרמשנ קחשמה לש תיתואיצמה הריוואה
 ידי-לע בתכנ םיטרסה יעטק לש טירסתה
 דבוע ללכ ךרדבש ,\\ גזז6ח ₪118 םשב רוחב
 תוארל רשפאו ,םירגובמל סקימוק תורבוח לע
 תיללכה ההובגה תוכיאב ולש המורתה תא
 קחשמ תוארל ףיכ ,,ןכא .הלפאה הריוואבו
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 הלילעבו תויומדב םג ךירצש ומכ עיקשמש

 .תצצונ הקיפרגב קר אלו

 [116(10% לש דיחי ןקחשל קחשמה בצמ
 50 ךרעב יל חקל) ידמל ךורא אוה \\ וטו

 - רעצה הברמל ךא ,רגתאמו השק ,(תועש

 םע תושעל המ ןיא ,ותוא םימייסמש עגרמ

 בצמ ןיאו ,"ריהמ ברק" בצמ ןיא .קחשמה

 39496 תרבח .םיפתתשמ הבורמ קחשמ

 ררחשלו םינקחשה להקב בשחתהל החיטבה

 םיפתתשמ הבורמ קחשמ בצמ רובע תפסות

 הווקמ טלחהב ינאו ,קחשמה תאיצי רחאל

 ,םתחטבהב ודמעי םהש

 טלחהב אוה [10%1ג|6 \/גוסז% ,םוכיסל

 רצויש ,ינשדחו ןנערמ היגטרטסא קחשמ

 .וכרוא לכל תיפיכו תיטסילאיר הריווא

7 

 תיתוכאלמ הניב ,הלועמ הקיפרג
 הלילע ,תיטסילאיר הריווא ,תמכחותמ

 .תניינעמ

 :דגנ

 תושגנתה ,םיפתתשמ הבורמ בצמ ןיא

 .םישקמב

 :דעי להק

 והשמ םישפחמש היגטרטסא יבבוח

 .ןנערמו שדח
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 ירומ לאנתנ :תאמ >
 %- ח1ה306]חו6ש הס(00.[1141] 77

 .5 עמשייו ,ןטק יגניקיו רפכב םויה יהיו ג
 ו

 >> הז !בוט לזמ !דוע !דוע ייפחדת י!ה'גרפ
 "יןב

 7 םייניצ םיטפשמ רפסמ הליכמ הבתכה :הרהזא =
 : תועמשמ לכ םהל סחייל ןיא .תינוציק הרוצב +,
 ו 2
 רבכ ינא לבא ,(יל םירמוא הככ) דבוכמ ןותיע = 27.5
- 00% 

 יתעזעז אלש הווקמ ינא 7
 ,וגאדת לא ,יידמ רתוי םכתא ==

 דעוי אוה .עזעזמ קחשמ אל הז
 יי ו
 ףידעמ יתייה ינא .ארונ רבד ,
 -ב וקחשי ילש םידליהש <;
 תא וחרמיש רשאמ (6:ט[:0866 >-
 םיארונ תמאב םירבד לע ןמזה | [ 4

 יעפומ וא (?גחה 6000 ומכ ; (9-- , >
 | ותוא) "םקונ קויד"ב תונפשחה " אצי רידאה ואבצ תרזעבו הנש ףלאכ ינפל יחש

 | - ו 0 -) וא) !תוכרעמ 13 -ב הקירמא תא תולגל עסמל
 0 0 0 ןוכיתב =>.| ולכה אל הז ,וכח לבא (...ונלש הרקמל ,םיבלש + 2
 0 עזמ הדבוע | -** .שובייל םולש דיגהל קר וצפק אל ונלש ה'רבחה <>
 רוחפל .ארונ הכ ץראב בצמהש 6 ו - . תיגניקיו הלבונלט = 8

 לכשה תא םיליעפמ 6ט1(טז6%-ב ה תא רוס לב ראב סה קוק < תיידהה ךרעב הצממ הבתכל - טפשמ 3
 7 םֶה .רוזאב לפנש דיאורטסא הויא לש םידובאה  קחשמ  ,(-!וטחס<-ב - רעמשת = םהילק 85

 72 .תיגטרטסא הבישחל עגונה לכב ו
 | 0 םייאבצ 0 לפטל ה ורזחי הווחאהו ו וקפוסי 8 אוה קחשמב יפה ןויערה .תינמרגה 0 : |

 ל ו יי 0 רן 07 כ
 קחשל ןתינ .הלק המישמ \ ב יי פי ו 5
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 ב א "<. .פווח ןיבל (לשמל "טרלא דר" ומכ ,תמא
 - םיפתתשמ 5 ₪ קחשמב ןוכנ ,זוזבלו יל !סונאל !דואמ טושפ 4 תויווחה - תא תווחל וכרטצת ו 8

 ןייטשפלוו רוא :תאמ

 ינקחש םתא םא ןיב
 הלאכ וא ?|ּגְווּגווסח
 בור ,6(2?-ה תא םיפידעמה
 לע םתעמשש םייוכיסה
 םיקחשמה תרבח
 ויהש ,3ו(זחהק 5
 - ראשה ןיב םיארחא
 דוז דקפמהו ,"הרקי - תורקל לוכיש ער רבד" .2 - יתפומה קחשמל
 ,לכה תא סורהל בייח קחשמ תא הרבחה האיצומ וישכע

 ."/: 5166] 50101078" - ךשמהה

 - קחשמה תא וחכש וא וקחיש אלש וליאל
 ואציש םילייח ינש רשאכ ליחתמ רופיסה קחשמ היה 2 ;הרצק תרוכזת הנה ןושארה
 דוז דקפמה .םיביוא לש העונתב וניחבה רויס* = טושפ רופיס םע ונמזב ןיוצמ הידמוקו ןשקא

 םירוזיאל הקולח | טילחמ ,תודוקפה תא ךל ןתונ ללכ ךרדבש | םרוגה דוז שפיטה דקפמה לע רפיסש ,דאמ
 קלוחמ היהי 5166] 5016ו61%-ב םלועה ו ב הע | | ו לש רויס חלושו םולשה ימכסהמ םלעתהל : : יטובורה יטבש ינש זיב המחלמל
 םיבלש שמח ילעב םינוש םיחטש השישל | 'לחרתמה תא רוקחל לובגל רבעמ םיטובור | גורהלו םילייח תונבל ,חטש רתויש המכ שובכל

 ל תא ו - התא 0
 קחשמ רוציל וצר םוזוחוגק ,ףסונב
 ,םירחאה םיקחשמהמ יטסילאיר רתוי
 רבד איה קחשמב תואיצמהש ךכ

 וי יל |
 תוקינעמ ,רה יבג לע הדמע ומכ תויגטרטסא
 םיטנמלא םנשיו ,לודג רתוי היארו ירי חווט ךל
 וילע עיפשי ,ןשע ךרד רבועש קוסמ ןוגכ
 ,רזפתהל ול םורגיו

 .השדח המחלמ ליחתמ ךכמ האצותכו ,הי חא קח , .ריואה חא כ"הסבשכ | ,טנרטניא/תשרב | | ל | | - %- 2%
 םיחטשה .312-ב היהי לכהו חטש לכב םינוש | הליללה ב 0 0 0 0 - ו קחשמב רבודמ 0 אל ינא 6 צרב ,בוט זירוקמ קתשמ <> לחה ,תעצוממה תיגניקיוה החפשמה לש * 6
 שי דחא לכבש םינוש םיחטשל קלוחמ בלש 8 8 םולש רשאכ ,הלאה םיעוריאה ורכש םוחההק-ו תויה ,ןאכ תמייתסמ | :כ ,הלאה םיעוריאה לכשכ ,קחשמב יזכרמה ןויערה םה בלש לכב ו 8 ו 7 " תא ץיפקמ ךא ,םיהדהל ינשדח עופש ןושארה היגטרטסאה קחשמ והז ,םכתא * ךרד ,םישנל םירבג ןיב םירקשו תודיגבמ 6/3

 | | ורצישו הלילעה תא םהל ובצעיש ם נעוצקמ יטבש ינש ןיב ררוש

 תא םיגציימ םירפסמה .1-5 -מ םיגרודמה לגד ליל לילע ה ה םיטובורה
 2 לב ןונגסש ךכ ,הנשמ תולילעו תולילע הב ןבומכ .םיביריה םיטובורה

 ל טקה בקמ 0 ך 2 ? -- םיאגךכ לכ ווא .ןיטולחל הנוש קחשמה | יפלש םיעדוי ונחנאש
 רוחאמ ןויערה .םיניינבו םילייח תונקל לכות = = המ םיעדְוי םישנא הברה אלש ,םהלש הריציב יפרמ | יקוח ו לה ךי חיךיי יורכיו |

 ךל רמגיהל לוכי אלש איה תאזה הטישה ,קחשמה לש הלילעה היהת תמאב

 לבא ,ףסכ ךל היהיש ידכ םיצע תורכל לשמל | = ₪688 ץוזסשטטווסחא -1 ,22 לש היצמינאב
 ?...םיצעה םירמגנ רשאכ הרוק המ םיטרסה לש ןונכתה ירוחאמ ודמעש 600
 תינשדח הקיפרג בלשמ קחשמה םוכיסל .סקימוקל ןונגסה תכיפהב תניוצמ הדובע ושע
 םע דחיב םישדח יכה םיקחשמב קר תמייקה רשקב םישדח םירבד דמול התא קחשמה ןמזב
 וארנ םרטש קחשמ לש םישדח םיטנמלא | ,וב ךלש תורטמה תא קזחמ קרש המ ,הלילעל
 קחשמה תא ךופהיש המ ,היגטרטסאה םוחתב | עצמאב שדח רבד הלגמ התא רשאכ ,המגודל
 הרקי המו הז המ ו ידכש עדוי התא בלש

 < םיפסוא ונייה ,לייח רצייל ליבשב םויה דע .ךכ | < ,..אבצל דליה תחילשב הלכו ,םידליהו הנותחה
 רבכו ,"קילק" םישוע ,ףסכה רובע םיבאשמ | >> היגטרטסאה ד ו

 ל ו ו עיגהל ףאוש אוה ,םיליגר םתא וילא יסופיטה
 ...אוה ייקילק"הו ,הרוחבה םה םיבאשמה 7 .םויכ רכומהמ םיימיטניא רתוי הברה םידברל

 תילכלכ הניחבמ רשעתהל בייח בושי לכ < 2
 " אדוול ךילע ,ףסונב !ךכל יארחא התאו 0

 וש תיגניקיוה ריעה תוצוחב ץפות הבהאהש הירוטסיהב אקווד דקמתמ וניא קחשמה

 שי 1.0%6 6 6406 ומכ "םייפיה" םיטנמלא | הז ךא ,םייוגש םירבד הברה םנשי ,תקיודמה
 תנמ לע (וינתפאש אוהש םכל יתרמא .קחשמב ימ) ?האנהב םוגפל המל זא ,בשחמ קחשמ +

 םה ,תרחא ,םמצע ןיבל םניב םולשה ןוכשיש ומכ ירוטסיה ךמסמ אוהש קחשמל הפיצש
 ינא) !הקירמא תא ולעבי/ושבכי אל םלועל < קחשמ אל הז ...בזכאתי /\2160 וא /\([גחוופ 2

 תא ליפשהל ידכמ לכה ושע םינמרגהש בשוח = .(תיתפרצה ('זץס לש <>
 האנש תושגר הז הארנכ .הזה קחשמב הקירמא >> תוירוקמב בוש ונתוא "םיהדמ" קחשמה 8%

 .(היינשה םלועה תמחלממ דוע < דומחו ריעצ גניקיו ,ינרא'גב לע רפוסמ :ותלילע >> >6=

 < 4 הקיפארג םע המידק בלש רנא'זה
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 > = כ ו יי יג
 9% זהלק אקווד ואל הז הטושפ
 3 ץלמומו רגתאמ טלחהב קחשמה
 .היגטרטסאה יבהוא לכל |
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 ה 0 601 ירומ מ לאנתנ אמ | |
 < רבד ,םויכ םיקחשמ נאש > םיקחשמה |

 ו ינוריא תואריהל לוכי ,,םכרובעש | = = .ץקרב תניע המל ןיבהל יתלחתהו םרז =
 = == =/?שונא ךמסמ ,ידעלב ןויאר ,הנה זא .יופצ = =

 . -רפ ,םבינפב חנומ ,ןסנ'ג ןיי'ג םע שגרמ |

 = ןילנרדאה הבר המצעב םעפ בל
- 

 הנה .תונמוא תוריצימ ךכ לכ תדחפמ <
 .  םע ןויארל ןכומ ,יאסיכב בשוי ,ינא =
 < = ןיי'ג .םיבשחמה םלועב הלודג תרצי ₪
 . המצע ינפב תונמוא תריצי ,ןסנ'ג 3

 .םיקחשמ ,םינקחשה ,ונל האיבה
 : .הבתכב :ונייע) וננומדל רבעמש 7
 < איה ,לכל רבעמ ךא .(118 ןויליגב =
 .לאירבג תייגולירט תוכזב העודי <
 /("וכיספ") קוק'ציה דרפלא ןימ :טיינ =
 .םע ןויאר") יטסירכ התגא תא שגופ

 ..חרזאה") .סלוו ןוסרואו ("דפרעה
 לש לזאזעל ריעשה ,ינאו .("ןייק
 רייארפה | .ןרוא

 :הומכ  ןיעמ תנכוסמ המישמל '
 ןסנ'ג תרבג תא לואשל יתחלשנ

 אצוי | ,םימתה

 ,רתויב ימיטניאה גוסהמ תולאש
 .הזה עדימה םע הרזח חורבלו
 .אורקל וכישמת ?האצותה

 ?118 ןויליג תא םכל ןיא ?המ
 ןויליגב הבתכה תא ארק אלש ימ לכ

 לוכי הז ךיא) חכשו ארקש וא ,8
 ןסנ'ג ןיי'ג :ריצקת םכל הנה זא ,(?תורקל
 םלועב םיעודי דואמ םיקחשמ הרצי
 גניק" ,"טיינ לאירבג" ומכ ,םיבשחמה
 תיבב הלדג איה .דועו דועו ,"6 טסווק
 תרפוכ) תיטסיאתאל הכפהנו יתד -ירצונ
 םנמוא איה ,(איהש הנומא לכב ןיטולחל
 איה עגרכ ךא םיהולא שיש ןימאהל הפידעמ
 הלעבל האושנ איה .ךכל הביס תאצומ אל
 לוקספה תא בתכ רשא ,טרבור ,ינשה
 רבע ןושארה הלעב .טיינ לאירבגל
 .ןמז טעמ ותיא התליב איה םש ,הינמרגל

 םשב םלועה ףוס לע רפס הבתכ ןיי'ג
 ,(/6!111חוטתו 15ום8) "םוינלימה תחירז"
 םשב רפס תבתוכו לטאיסב היח איה םויכו
 תולאשב קסוע רשא ,"הטנד לש האוושמה"
 .תודהיל קימעמ טבמ םע ערהו בוטה לע
 םישנא ולא םכל תוארהל איה ןויארה תרטמ
 םיבשוי ,םייח תמכח םעו םישיגר ,םיליכשמ
 תא םיתנכתמו בשחמה ךסמ לומ םינש
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 | = == ,תועזוימה ייפכ למע 0
 0 הלאשל יז יתשגינ ,דובכ תאריבו ,בר דחפב |

 , יתיצר < לבא ג ,תישפיט תצק הלאש) הנושארה
 ל .(םמחתהל קר

 ."תובאה יאטח" : 1 טיינ ו לאירבג יפל
 תאז תוארל ןתינ) .ילד לזמ אוה לאירבג =

 = פוקסורוהה .רודמ תא ארוק אוהשכ
 = /עודמ ?ילד לזמ תא םג םאה (ןותיעב
 :?הליחתכלמ הז לזמב תרחב
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 2 - תומיוסמ תו תונוכת .- ,םיגד ל ינא ,ןכ |
 = המיאתהש יתשגרהש לאירבג לש ותוישיאב =
 .ףילחמ אוה ,אמגודל .םיגד לזמל דואמ =

 == םלשה לע בשוח דימתו תוריהמב חור יבצמ =
 == ,"תימי" דואמ הנוכת הניה וז הנוכת .אבה =

 = הלודג הנימאמ אל ינא ,ינש דצמ ךא
 = הצוחה "תפלוש" טושפ ינא .היגולורטסאב
 , ו יל הארנש ילובמיס ןויער ל.

 | - .רופיסל |

 ךיילע ב בוהאה "טייב ל והמ
 והשמ יל ידיגת לאו) ?היגולירטב רתויב
 = ?לתוא לרואשל ומכ הז .תעדוי אל ינא" ומכ
 ("!!תבהוא יכח ינא עבצא וזיא

 וצו? בתכ ,ירומ לאנתנ תא חולשל ונטלחה ,120 ןויליג דובכל

 ןויארב .ןפוד אצוי תמאב השעמ עצבל ,תודחוימ תומישמל
 יקחשמ תרדס תרצוי ,ןסנ'ג ןיי'ג תרפסמ \שו?-ל ידעלב
 איה) םישיאה הייחמ לחה .לכה לע ,6801ו0| אחושחו בשחמה

 ךרד ,היתוריצי לע ועיפשה םה דציכו (...הרייגתהו טעמכ

 תוסחייתהו .קושב םישדחה םיטסווקה לע תרוקיב תרבעה
 .6 זו חוסה 4 תש םייוכיסל

 - רמול יילעש תבשוח ינא לבא .םירופיסכ
 .חותיפל רתויב הנהמה היה 2 טיינ לאירבגש
 < קפסמ דואמ היה הז ."םלוצמ" ותויה םצעמ
 .יתדובע תא תוארלו םינקחש םע דובעל
 | =  .המלצמה לומ לא םדא ינב ידי לע תארקומ

 : היה "לאירבג" הזיא ,רבד לש ופוסב
 : ?תוריכמה תניחבמ רתויב חלצומה

 התוא .ךרעב ורכמ םלוכש תבשוח ינא
 | ..םיקתוע תומכ

 -ןנחתהל" ; הכירצ תייה ,יתנבהש הממ

 ונתיש (תחתפמה הרבחה) "הרייס"ל ןומה
 םד") 3 טיינ לאירבג תא רוציל ךל
 הרושב ,תעכ .("םירוראה םד ,םישודקה
 ,קחשמה תאיצי רחאל הנשכ ,הנותחתה
 ?םיצורמ םה םאה ?םתבוגת התייה המ
 ךיילא בל ומישי םה םאה ,תורחא םילימב
 םדרשמל יסנכיתו ,אובי םוישכ ללכב
 ?יעיבר קרפ תקפהל השקבב

 טיינ לאירבגב םיניינועמ אל "הרייס" ,אל
 םיצורמ אל םהש רמול ךרטצא ינאו ,4
 ,3 טיינ לאירבג לש הריכמה תואצותמ
 ףסכ רתוי שרדו ןמז רתוי ךרא טקייורפה
 ולחש תויעבה בקע ,השרוהש ביצקתהמ
 ,רבד לש ופוסב .שדחה עונמה חותיפב
 ,חותיפב העקשהל ומלתשה אל תוריכמה
 ופרג "הרייס" יטיהלש םיחוורל סחיב דוחייב
 .(הלועפה יקחשמ ןוויכמ רקיעב)

 "םוינלימה תחירז" תא רבכ יתארק
 אלו ,(!!םיהדמ שממ רפס והז ,בגאש)
 ןיבש ברה ןוימדל בל םישל אלש יתלכי
 ןיבל (רפסה רוביג) "ז'צוד לאכימ"
 ריכזה דואמ ז'צוד ,תאזל רבעמ .לאירבג
 טרסב "סאראק ןיימאד באה" תא יל
 .ןיקדירפ םאיליוו לש "םידשה שרגמ"
 םיברש ומכ "םידשה יחסכמ" אל הז ,אל)
 תקיסאלק וז "םידשה שרגמ" .םיבשוח
 םה סאראק םגו ז'צוד םג (1973-מ המיא
 קפס וליטהו היגולוכיספ ודמלש םירמכ

 2 .תדה תו תונומאמ מ הברהב | 5 | המלה הטק לאמה הז .ךמצעב ת תנייצש יפכ |
 .- < דואמ ויה םירופיסה תשולשש תבשוח ינא 0
 יהא םורקמ .ףוריצ = = = = ולש תיווזהמ דחא לכ ,ייניעב םיחלצומ =

 6 ךכל | = תנווכתהתש =
 \+/ה-  .זהליחתכלמ | :ּ

 | "תוקפס םע .רמוכ"ה =
 5 .תיפיטיכרא תומד הניה =
 0 < תיטרדנטס |

 . בורמ הב לול טעמכ יתאנש ,השעמל |
 :=הלוכ הלילעה לבא .רבעב הב ושמתשהש
 < ,רבד לש ופוסבו ,תומדה תוהמ ביבס הבבס

 ותוא יתדחייו ז'צוד יפלכ :הנכ :יתויח-
 .עיבהל "יתישרה"ש ךכ י"ע  הביבסהמ

 6 ו יעל
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 ו 0% יב 8

 10% | הז םאה | .תירצונה

 0 תבשוח רנא

 :;רתויב

 .חינמו בשוח אוהש המ לכ תא וישעמב

 ןוויכמ רצונ אוה ,לאירבג םע ןוימדל עגונבו
 ךא ,"ישאר רקוח"כ תוגצומ תויומדה יתשש
 הברה עוקש ז'צוד ,דואמ תונוש ןה ,השעמל
 תמועל ,היונרפו דחפ תשוחתב רתוי

 :זכורמו ו קמקמח תצק אוהש ,לאירבג |

 .ומצעב

 תדכ תדרמ יכ בתכנ ךלש היפרגויבב
 הדוקנ ללגב ,ןבומכ .םדקומ תיסחי ליגב
 תויומדה םע דואמ ההדזמ תא ,וז

 לאירבג" תרדסבו "םוינלימה תחירז"ב
 ןהימ ?תאז תראתמ תייה תא דציכ ."טיינ
 ?ןכ םא תובוהאה ךייתויומד

 רזוחו עובק ביטומ הניה תד ,ןכבו
 העיבמ ינאש החינמ ינאש ךכ ,ילש תודובעב
 עירפמש דואמ יסיסב ,ידוסי והשמ הצוחה
 ייתויומד ןהימ .שדחמ םעפ לכב םייחב יל
 תא תבהוא דואמ ינא .השק הז ?תובוהאה
 ז'צוד תא םגש ןבומכו ,סיירגו לאירבג
 תוישארה תויומדה ןה ירהש ,ליה ןומייסו
 ךא .ןתרבחב ןמז הברה ךכ לכ יתיליבו
 ןופ" תרמוא יתייה ,תוינשמ תויומדל עגונב
 ("וכותבש היחה" : 2 טיינ לאירבג) "רבולג
 םיינש םה ("םוינלימה תחירז") ןוטנטסו
 ,רתויב יילע םיבוהאהמ

 רפס םויכ תבתוכ תאש יתנבה ינא
 .("הטנד לש האוושמה") תודהיב קסועש
 הלוכי תא ,ימצעב יתד-ידוהי ינאו תויה

 1 . < הנושארה הרושב : ףפוטצאש לש ל 9
 הזיא .רפסה לש ירטו םח קתוע תגשהל |

 ' תישע תודהיה לש םיטקפסאל רקחמ
 \ םישרה יכה המ ?רפסה תא בותכל ידכב =
 | א

 0 < תודהיה םע קומע ישגר רשק יל היה
 = טעמב ,תמאה ןעמל .תמיוסמ הפוקתל

 = ..;ךורא רופיס ,בוזע לבא !םעפ יתרייגתה |
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 | = הליחקב בר ןמז יתיליבש רמול היהי קיפסמ
 "= רפסלש ךכ ,המ ןמזל תיביטברסנוק תידוהי
 = ןיידע ,לכה תורמל ךא .םיסב יל היה הזה
 = .רפסל קימעמ שופיח תושעל הכירצ יתייה
 == רפס) הלבקה דומילב ןמזה בור תא יתעקשה
 = ="הלבק" רקיעב ברעמ רפסה .(שודקה רהוזה
 : >ךכ ,רתויב םידבכ םיאשונ | 2 ,הקיזיפו
 < יתיסינ םג ךא .ייצמאמ בור ונפוה םשלש
 י"ע תידוהיה תוברתה ךותל הרזחב ףחסיהל
 אלו םייודב) םידוהי םירפס לש האירק
 -.םידוהיה יירבח ברקב בר יוליבו ,(םייודב
 האושב םירושקה םיאשונמ םג יונב רופיסה
 רקחמ ךורעל הכירצ יתייהש ךכ ,תידוהיה
 קמועל יתדמל םגו ,הזל עגונב םג קימעמ
 הרגש תומד שי רפסב יכ ,םילשורי לש תופמ
 יפכ ?יילע העיפשה רפסה תביתכ םאה .םש
 סחיב םיקומע תושגר יל ויה רבכ ,יתרמאש
 םע יתלחתה הללגב הביסה וזש ,תודהיל
 ינמודמכ ,ןכ לבא ,הליחתכלמ רפסה
 יב העימטה רפסה רובע תודהיה תריקחש
 לע יתעד תא הניש הרומתב רשא ,בר עדי
 הסיפתל רתוי תיטנמור הסיפתמ תודהיה
 ןיידע ינא .וזה תדה יפלכ רתוי תיטסילאיר
 םתד תאו ידוהיה םעה תא דואמ הצירעמ
 ךלהמב ינרמש דצ יתיאר ךא ,תויללכב
 םיידוסי תונורקעל הוושמ ינאש דצ ,רקחמה
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 - יתמ ונל רפסל ילכות םאה קס /
 0 דחא םתרכה ?דחיב תויחל ו 2
 ,"הרייס"ב םתדבעש ינפל ינשה
 | לאורכו תקפה ידכ . ךות וב תבהאתהש
 0 תוים

 | < הקפהה ה ינפל תצק תצל ונלחתה
 = םא ,רזומ שממ היה הז .1 טיינ לאירבג לש |
 = /הובעל ונתוא המשר "הרייס"שכ ,ךיבמ אל =
 ונל שיש עדי אל דחא ףאש ןוויכמ ,דחיב =<
 ' :הדובעל ץוחמ תבכרומ םיסחי תכרעמ
 = /הונהבע .הפי בלתשה לכה ,רבד לש ופוסב =
 ונאש ועדי םלוכו ,דחי טקייורפה לע =
 הז ,"ליד גיב" הזמ ושע אל ל ,םיאצוי <
 .1996-ב.קר ונתחתה ,1993 ,ןבומכ ,היה =

 אל ךא ,"הרייס"ב ונשגפנ ,תורחא םילימב
 םינושארה "םיטייד"ה תפוקתב דחי ונדבע = =

 -\ ₪ ב
 ו ב -- לאו [([(> '

1 - 

3-4 

 וב

 %- כ

 :,("בוב" ו ויוניכב - ב עגונב

 היה ןכא ,יאקיסומכ ולש ןורשכה .ונלש
 אל לבא 5 יתוא וכשמש תונוכתהמ דחא
 .תויללכב ןורשככ םג אלא ,הקיסומכ קר

 עסנ ןושארה ךלעבש הדבועה םאה
 לע העיפשה הינמרגל

 2 טיינ לאירבג 3
 ,הינמרגב ולוכ שחרתמש
 ףוריצ קר  הזש וא

 ?םירקמ
 םעש אוה רשקה ,ןכ

 9 יתיליב ןושארה ילעב
 םש הזו ,הינמרגב םישדוח
 םיפונב יתבהאתהש
 םיממהמה םינמרגה
 לש ותוישיאמ יתמהדנו
 וזו ,ינשה גיוודול ךלמה
 2 טיינ לאירבגש הביסה

 ...ךכ אצי

 התייה 3 טיינ לאירבגל
 תבכרומה הלילעה הארנכ
 .היגולירטה לכב רתויב
 לכל העיגמ תא ךיא
 תונויערהו | תוירואתה

 ?ךלש ולאה םיפרוטמה
 לע  ססובמ רופיסה

 רפכה לש | ןירותסמה

 םינינועמ ל הריס" ₪
 :ינאו ,4 טייב ללאירבגב =
 אל םהש רמול ךרטצא |
 הריכמה .תואצותמ םיצורמ |

 5 טיינ לאירבג לש
 מז רתוי ךרא טקייורפה |
 .ביצקתהמ ףסכ רתוי שרדו

 תויעבה בקע ,השרוהש

 .עונמה חותיפב ולחש

 / "שדחה |

 ויער  ,(ת6חמס% 1.6 -(-091080) 0
 .דואמ ,תיפיצפס .ומצע ינפב ךבוסמו בכרומ
 "הריפכ"ה ןויערו הירוטסיהה תא יתבהא

 םידלי ויה תרצנמ ושילש ןימאהל) אשונבש
 םג ךא ,(תורצנב המוצע הריפכל בשחנ
 ןתיי "רצואה רחא ףדרמ"ה טנמלאש יתבשח
 *.תודיחל "רשב" הברה

 ואצמ 3 טיינ לאירבג ינקחשמ הברה
 םאה .םויסה תנצסל תובר תויונשרפ

 " תא הבזע סיירג .ושי לש הפוגה ,"שודקה

 .:קחשמה =

 "תובושחה לכ ,המ םושמ !הרידא איה

 כ ל"נכ .רפסה לכב תיטסינימפ הייאר

 [ג שב 7 .
 1% 7 ה + "5 .%/ ₪, .-] ₪" = . - = 5 4 4 הא אז ו ילו. = ו ן" +- ד ָי 24 5 1 = + 33 הוצב - = =>- | זר . 4)

 ירתה 7 5 5% 5

 | עובתלו עיפשהל ילש תלוכיהש ךכ ,םירפסה | לב -- "מש" יל ןוא וע ,תמאה ןעמל =

 7 .ה-"הנה ₪02 ב 5%
 < סרוק יתחקל ?רורבב תאז תרכוז ינא רה ור כו  ?םינמאנה ונארוקל ה - .

 6 < עיבג"ה | איה .שדקמה  תיבב הפוגה

 ו חי וה 7 =

 יעשו ו הג ה ור

 ,יטסיהדוב טסקט יתארקו סוטמב יל יתבשי הרוכ- ,
 ןויערהשכ ,אכדמ דואמ יטסיהדובה ןויערה ו < הל ןיאש השיגרה איהש ןוויכמ לאירבג =
 חורטל המל" (ץרמנ רוציקב) רבוס וירוחאמ 4% 2 כ לעתהל רחב 5 2 2 ה[ | 8 אוהו דחי ובכש םהש ירחא .רתוי הרירב =

 * ענמג .יתלב הז .!ךתוא .ובזכאי םה | > 4 = /,תויחמומבו ..רתוי ותא ראשיהל הלכי | " רבד לש ופוסב ירה "?םירבח גישהל | אל איהש השיגרה איה ,הזמ םלעתהל רחב

 .רתל טעהי מה רבו לט רפקבש 8 ב 0 | | /  היתומולח תא םישגהל סיירגמ ענמ לאירבג |
 ,< ,המלו .ךל ואדיש רשאמ םמצעל | = ךשמב

 5 תומ* .מבוהא לרה ?ללכב בהאתהל | 1 לילו כל ללצ תדייצ) !המצעב
 = ,ונל ודלוויש םידליהו !!רבד לש ופוסב ו ותנומתש שיאה לצא דומלל תכללו בוזעל =
 תויחלו ,תיבה תא בוזעלו לודגל םפוס 0 0 כל דיינה בשחמה ל היולת |

 -= יד
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 .הז ןיינעה ...'וכו 'וכו ,םהלשמ םייח נ ל
 הפיא ...לבא ,ענכשמ דואמ היה הזש
 הביס אל וזש יתעדי ילש בלב אוהש
 תיבה תא בוזעל ידכב תקפסמ
 ךרע לכ ךילשהלו ,הריזנל ךפהיהלו
 יתלחתה זא .יברקב חתפתהש ישגר
 ידדצ שי םייחב רבד לכל ךיא בושחל
 תומישר יתישע .ןורסיח ידדצו ןורתי
 םידדצה ,לשמל !אוהה סוטמב תוכורא
 הז םשמו .םידלי דילוהלב םיערהו םיבוטה
 ,סוטמ תוסיטב םיערהו םיבוטה םידדצל שלג

. 
 | תויומדה תומכ "םוינלימה תחירז"ב רש
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 תדוקנ טעמכ ןיא 'םירבג לש תויומד ןניה

 < /?םירבג םע "עטק" ךל שי .טיינ לאירבג
 ןיא 2 טיינ לאירבגב קר ,תמאה ןעמל

 .קרפב הלילעה תוהמש ןוויכמ תאזו ,םישנ
 רבג ןיבש הקומעה תורבחה יסחיב איה הזה
 עגונב !עיגהל הלוכי איה ןאל דעו רבגל
 הדוקנל בל יתמש אל ,"םוינלימה תחירז"ל

  יתחמש .סלכ'תב | .,דואמ ל םירבד -

 < וצר םהש .ןוויכמ ז תאז .ךרדב .ורחב ב -
 = = הש יפכ טייג לאירבג ינקחש להקל רוכמל | |

 | | / < םושר | םש לע ססובמש רצומ לכ םִע ל 2 ₪
 < לש האוושמ"ל ןויערל תע תמולא -- 4 ה

 : ה < | וש | תתוכחהש ךודה תא | ב

 - ,רוציקב .הפוקת התואב תויחרזמ תותדב

 תרוקיב ןמז המכ ינפל יתארקש דע תנייצש
 ילש רפסה לע והשימ לש
 תמאב .רבד ותוא ןעטש
 .הזל  יתנווכתה אלש
 יתטלחה ,תאז  תמועל
 תושעל אלש הנווכב
 ,תישנ תומד ליה ןומייסמ
 חתמ רצוי היה הז זא יכ
 זיצוד ..ןיבלי .רניב לןלמ
 יתיצרו ,הלילעה ךרואל
 .הליחתכלמ ךכמ ענמיהל
 יתנווכתה אל  ,רוציקב
 הככ אצוי טושפ הז ,ךכל
 ...םימעפל

 תדגנתה אלש הרק דציכ
 וקוושי 806-ש ךכל
 טיינ לאירבג ירפס תא
 אל םה ?"יאוול ירצומ"כ
 תומכל םיעדומ ויה
 ודביא םהש םינוקה
 ?ףךכ בקע
 לודג םש יל ןיא שממ
 .םירפסה .םלועב עגרכ

 יתבהלתה ךכ לכו ..,דועו תינרדומ האופר
 ילסרבינואה ןוזיאה - ילש וזה "תילגת"המ
 םיאצוי אלל ,םלועב רבדו רבד לכל שיש
 ,ערהמ טלמיהל רשפאש אצוי זא !!ללכה ןמ
 ךירצ לבא ,םיפיטמ םיטסיהדובהש יפכ
 ונא ,ערהמ טולימבש ןובשחב תחקל
 ןויערה לכ .בוטה תא םג ונילעמ םיכילשמ
 םע דחי ,ןוזיא שי םייחב רבד לכלש הזה
 יתוא רדרד ,םונהיגו ןדע ןג לש טפסנוקה
 ערו בוט לש ןויערה .םישדח תונויער דועל
 םיהדה דימת הז - ?ללכב םייק ערה המל -
 הבילב תאצמנ וז הלאשש תבשוח ינא .יתוא
 םירבד המל ונל ריבסהל תוסנל :תד לכ לש

 לש תיל ה ההנומת ררוציל ךכבו .םירוק ם םיער |
 -  הבישחה .ותוא .קירצמש סומסוקהו םיהולא |

 . בושחל ו יתוא הנברד :סוטמב וזה
 | וז לע [ בותכלו ןויכב |

 : .רצקה ט טרסה תא 8 3 תנשב |
 שב .לאירבג לש | .םיעלקח .ירוחאמ" |
 תא המס דע םש תנייצ ,"תובאה יאטח

 ..הנימאמ תא דציכו "םיטסווק" תבהוא =
 < ןבומכ .אבה בוטה רבדה הזש םלש בלב =

 : תונורחאה םינשה לש "םיטסווק"הו תויה |

 . טיינ לאירבג ,וגנדנפ םירג) םיפי שממ =
 . \ םלעתהל ןתינ אל ,(4 םיפוקה יאו 3,711
 :דציכ .בוט םירכמנ אל םהש הדבועהמ

 - - ?הזכש רעצמ םיעוריא לוגלג ההריבסמ תא

 .הדבועב הצוענ היעבהש תבשוח ינא
 בשחמה יקחשמש "הרייס"ב ונימאה 93-בש
 דעיה להקש ,רמולכ ,ליגה תובכש לכל ויהי
 ,עונלוק יטרס לש דעיה להק ומכ בחר היהי
 םירענ ומכ הדימ התואב וקחשי םירגובמשו
 דעיה להק .הרק אל םלועמ הז .םיריעצו
 םינב רקיעב ראשנו היה בשחמ יקחשמל
 30 ליג לעמ םישנה בור .הרשעה יאליגב
 אל טושפ הז .בשחמ יקחשמב תוקחשמ אל
 וארקי אל ןהש הביס התואמ ,םהלש תוברתה
 קושה חלפ ,ירעצל .סקימוק תרבוח
 בור .םיריעצ םירענ ונניא םיקומע םירופיסל
 ,םירופיס לש "עטקב" אל (16-25) םירענה
 וא ינוידב עדמ לע וכלי םה ,ןכ םא םגו
 תומולעתב םינינועמ אל םה .הלועפ ירופיס

3 2 2 9 
 צל 1 וישי
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 | לאירבג + ומכ ז םייתוג | םינמורב - חטבו =
 תי י ןיב רוחבל וכרטציש םעפ לכב .טיינ
 [| קחשמב ורחבי םה ,קומע רופיס ןיבל |

 | .קושה :חלפ :,תאז .תמועל  .תויריה
 ₪ יתועמשמ הרוצב הטונ םייניצר םירופיס = :
 | ולאה םישנה הז .תורגובמה םישנה ו 9
 : םישנ הז קוש חלפו ."תולבונ" ו
 .לש דעיח 'להקמ ךפהה קוידב אוה (תורגובמ |
 . ' תבשוח | נא .ןכלו .בשחמ  יקחשמ |
 4 -ינא .םויכ .הליפנב םיאצמנ "םיטסווק"ש =
 | ! תורגובמ .םישנמ .םיבתכמ ןומה 0
 [ .קושה הז .טיינ לאירבג לע "תולוח" טושפש
 =. תורגובמ םישנ קיפסמ ןיאש הז היעבה .ילש |
 - [ יכ תושעל ידכב בשחמב .תוקחשמש |
 . 0 ..רתויב יחוור .רצומ טייב |

 <. ,םייוכיסה לכל ד דוגינב ,רבמבונ זאמ

 ל םישדח םיטסווק 4
 : . םיפוקח יא) םלועה ריוואל וררחוש

 3 0 ךומייס
 [ = הוסחי המיהדמ העפות שממ וז
 |  העפות הריבסמ תא דציכ !ונימיל
 | םק רנא'זזהש תבשוח תא ?וז
 | טיינ לאירבגל םאה ?הייחתל
 . - ?הז לכ לע העפשה שי ,ךתעדל
 = רצייל ךישמת "סטראסאקול" תרבח
 =  הרבח וזו הלש תימדתה וז יכ םיטסווק
 = םה ."הנותחתה הרוש"ל תגאוד אלש
 = ירחא) הככ םהל אב יכ םתוא םירציימ
 : אלו ,(םתוא ןמממ סאקול 'גרו'ג ,לכה
 == .דחוימב םייחוור םה יכ םתוא םירציימ

 .  ,םינוש םישנאל הרכמנ "הרייס" תרבח
 =  איהו ,םימעפ רפסמ רבכ דיל דימ הרבע
 "= םה .דבלב חוור תורטמל דעונש קסע טושפ
 < רתוי ונלש םינטקה "אמאהו אבא"ה אל רבכ
 = ןיי'ג ,ןיבמ אלש ימל) רבעב ויהש ומכ
 : "צחהו םינומשה תונש ףוסל תסחייתמ
 = ."הרייס" זאשכ ,90-ה תונש לש ןושארה
 ימי ויה ולא .םיטסווק קרו ךא טעמכ הרציי
 ורכמג םיטסווק ,הזמ ץוחו .הלש הליהתה
 תרציימ ןיידע הפוריא םג .(זא ןיוצמ
 ,גק6 0 1ם8 ג | ,אמגודל) | םיטסווק
 תבשוח אל ינא ,אל ,(!3 ןומייס ןבומכו ד1.,]
 אל םגו ,והשכיא הזב ברועמ ילש לאירבגש
 טלחהב ינא לבא .הייחתל ןמיס הזש יל הארנ
 ,הלאה תורבחה לכל ,בלה לכמ תלחאמ

 דבי גה
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 ...ינממ !!הבר החלצהב - םיקחשמה לכלו |

 לש קחשמב םעפ תקחיש םאה -
 תבשח המ ?קחשמ הזיא ?"סטראסאקול" 8
 ?םהילע /וילע 2 3

 ינאו ,3 םגו 2 ,1 םיפוקה יאב יתקחיש =
 דואמ ינא .םתשולש תא תבהוא דואמ
 .סטראסאקול לש םיבצעמה תא הצירעמ 7

 המינב ,ונינפב ףושחל הנכומ תא
 הלרוגב הלעיש תמלוח תייה המ ,תישיא
 םעפ תלקש ?טיינ לאירבג תרדס לש 4

 ןקדזי טושפ לאירבגש תבשוח תא ?טרס
 ?דיתעב ונילא רוזחי אוהש וא ,תומיו

 לש הרדסה תא ךישמהל הצור דואמ יתייה
 ,םיבשחמה םלועל ץוחמ םינמורכ לאירבג
 התוא בצעלו םיילגר הרדסל חימצהל ידכ
 םע תומולעת האור ינאשכ .תויתמצועב
 שלבה" לשמל ,תמכחותמ תישאר תומד
 "טקפא לוטנ" וא 'גרו'ג תבזילא לש "ילניל
 לבה" תבשוח ינא ,ןאדסק קיי'ג לש (טרס)
 הבתכש תאז יתייה ינאו יאוולה !ןמזה לע

 ןכ ינא !ןכש בל המש ינא זאו ."!הז .תא
 לאירבג תרדסלש תבשוח ינא !הז תא יתישע
 םירתאו תויומד לש הבחר הרדס שי טיינ
 ךישמהל הווקמו הצור דואמ ינאו ,םיבכרומ
 ,דחא םוי טרס היהי הז םאש ןבומכ .הז תא
 עגונבו ?עדוי ימ לבא ,עגשמ היהי הז
 לבא ,דוע רצייל החמש יתייה ,םיקחשמל
 .בורקב הרקי הזש יל הארנ אל

 ךיא , 4 טיינ לאירבג אציי םעפ יא םא
 ?תינכט הניחבמ עיפוי אוהש הצור תייה
 -הבורמ ,םלוצמ ,דממ תלת ,דממ -וד)
 (?רחא וא םיפתתשמ

 טיינ לאירבג דוע םלצל הצור דואמ יתייה
 אציי הז לבא .2 טיינ לאירבגב יתישעש ומכ
 תיישעת הבש תינבתל "ךייש אל" ךכ לכ
 םעט ןיאש ךכ ,םויכ תאצמנ םיקחשמה
 ,יעיבר קרפ השעא םא .הז לע בושחל וליפא
 ברועמ ,ידממ תלת היהי אוהש תבשוח ינא
 .והשכיא םימוליצ תצק םע

 דואמ תורוקיב ויה 3 טיינ לאירבגל
 צץ אזשאאט 64108 .תורזומ
 ,םתס םיבוט םינויצ קלחמ אלש ,לשמל
 בוט יכה טסווקה" ראותה תא קחשמל ןתנ
 ונתנ 6840185077 ךא ,"םעפ יא אציש
 המ-עדוי-ימ אל אוה ץראב !60 ול

3 

 דואמ דואמ היה 2. טיינ לאירבגו) לבקתה
 ב"הראב םגו ,הבהאב (ונמזב ןאכ ירלופופ
 ,תאז תמועל .חילצה יכה אל אוה
 תא דציכ !!!רכמ-בר היה אוה הפוריאב
 ?הז תא האור

 ירטוזיא דואמ רופיס אוה 3 טיינ לאירבג
 ,הנושו תינוסכלא תיווזמ רפוסמ ,רמולכ)
 ורקיב אלש םינטקה םינולארשיה לכל
 םישנאל ןה אוצמל דעונש ,("היזעול"ב
 םיחותפו םינטק םיטרפל םיסחייתמש
 הניחבמ .דחוימב םירזומ םירבדל "תילטנמ"

 רישמהל הצור דואמ יתייה"

 לאירבג לש הרדסה תא

 םלועל ץוחמ םינמורכ
 חימצהל ידכ .םיבשחמה

 התוא בצעלו םיילגר הרדסל

 "תויתמצועב

 ירבדכ וא) ינומה דעי להקל דעונ אל אוה ,וז
 תורמל ,("!ףוספסאל אל" :ןייד .יקית
 יכה | תואריהל ול  םורגל  יתיסינש
 .רשפאש "םרוז" יכהו "יפארגוטמניס"
 קחשמה ,יתלילעה יפואה ןיינעב ,ףסונב
 יפיטוארטסה ןפואב אל ךא ,םידפרעב קסע
 םידפרע ויה אל - הלימה ןבומבש עודיה
 אל רופיסה .'ודכו הרובק תונורא ,םייתרוסמ
 המ .הנווכבו ,ללכב וללה תויפיצל סחייתה
 ,ילש רסמה תא וטלקש ולא ?רמול לכוא
 ושפיחש ולא .ילש רסמה תא וטלק טושפ
 "הלוקרד" תא שגופ "סנו'ג הנאידניא" ןיעמ
 !ובזכאתה -

 דואמ ינא .שגרמה ןויארה םת הזב ,בוט
 ינאו ,הגיצה איהש תועדה םע יתיהדזה
 ,הרמא איהש המ לכ ירחא .םתא םגש הווקמ
 רוגסל ןמזה הז ילוא זא .םילימ ןיא רבכ יל
 ...ישכע הבתכה תא

 ו , 31 ] 41 רב ו ו ו וז
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 הריקס ,הכימתה רודמב שדוחה
 .7ש68%001 םשב הנכות לע תבחרומ

 ,א1:6050/+ לש רצויה תיבמ ,וז הנכות
 תויורשפא ינימ לכ םע קחשל תרשפאמ
 ךופהל ידכ הלעפהה תכרעמ לש תונטק
 הנכותה .רתוי חונל בשחמב שומישה תא
 דירוהל רשפאו ,דבלב 110% "תלקוש"
 רתאהמ ,המגודל ,תשרהמ םניחב התוא
 :תבותכב 66( לש

 00 את|סג0.6ת6.(6ס0 00 ת|!0808/

 0-1461985-101-2830963.הזחו]

 - התוא ןיקתהל שי ,הנכותה תדרוה רחאל
 ,?ווכמ ץבוקכ ללכ ךרדב העיגמ 1
 לע הלופכ הציחל ץוחלל שי התוא חותפל ידכו
 הב הייקיתב רוחבל שי ןכמ רחאל ,ץבוקה

 0% - )כ

4 
 2/1! כ /

 שי ,םיצבקה תחיתפ רחאל .הנכותה ןקתות
 ע68%₪1.001 ץבוקה לע הלופכ הציחל ץוחלל
 הרקבה חולב הנכותה תנקתה תא רשאלו
 הנקתהה תנכות רשאכ .((יסתוז0] /806])
 יצבק תא ליכמש רוטילקתה תא תשקבמ
 םיצבקה םיאצמנ הב הייקיתב רחב ,הנכותה
 ךישממ לכה ןאכמ .ןושארה בלשב תחתפש
 חתפ ,הנקתהה םויס רחאל .תיטמוטוא הרוצב
 למסה לע הלופכ הציחל ץחלו הרקבה חול תא
 ,דע6881)[ לש

 שומיוע תוארוה

 לש םיברה םישומישה תא רוקסנש ינפל
 םישועש יוניש לכ - הנטק הרעה

 תיניש םא .לוטיבל ןתינ 1וא64א1)1 תרזעב

- 

 תא לטב טושפ ,הזמ הצורמ אל התאו והשמ
 .יונישה
 ,ידמל תובר תויורשפא הליכמ 1

 רתויב תובושחה תויורשפאה לע רובענ תעכו
 ;תוירוגטקהמ תחא לכב
6 | 

 הרדגה תויורשפא תומייק וז הירוגטקב
 תפסותב ךא ,רבכעה רובע תויטרדנטס
 איה א--/10056. 8--/10086 :תחא תיתועמשמ

 ידכ ןולח לע ץוחלל תבייחמ אלש הקינכט
 תא םיזיזמ רשאכ ,תאז םוקמב .ותוא ליעפהל
 תיטמוטוא רחבנ אוה ,ןולח לעמ רבכעה ןמס
 תכפוה וז תורשפא .םירחא תונולח לעמ גצומו
 םע .ליבקמב םידבוע רשאכ דחוימב תישומישל
 .םיחותפ תונולח רפסמ
[ 66 1) | 

 ינימ לכב טולשל ןתינ וז" תיוות תחת
 ,תונולח תחיתפ לש היצמינא תויורשפא
 רשפא .'וכו רבכעה ןמס תגוצת ,הלילג יטירפת
 תא ךופהל ידכ תויורשפא ינימ לכ לטבל םג
 .הריהמ רתוי תצקל הלעפהה תכרעמ
 | יא כ!סוןיסז

 סיסבה ,6אק!סז6ז.6א6 - ל תסחייתמ וז תיוות
 ןפדפדל רושק אל) שמתשמה קשממ לש
 תא לטבל רשפא ןאכ .(1ה16ת161 אקס!
 וא ,ךרד ירוציק םיגציימש םינטקה םיציחה
 לטבל םג רשפא .םהלש הקיפרגה תא תונשל
 םירצוי רשאכ "ל ךרד רוציק" לש הפסוהה תא
 586 אק!סזסז תורשפאה .שדח ךרד רוציק

 םישועש יוניש לכ תיטמוטוא תרמוש 5%
 .הדובעה ןחלושל
9 

 תורדגה ינימ לכ תונשל תרשפאמ וז תיוות
 |!סיא תורשפאה .1ה16זח61 =אק|סזסז לש
 |08 סמ 88 תורשפאה תא הפיסומ 1

 ."\/ותסוא8 תריגס" טירפתל 21676[
 תא תקחומ /(:168ז כ0608ו6ח1% תורשפאה

 תא םירגוס רשאכ ןומטמה ןורכיז ןכות
 .[פדפדה
 ו

 ,קחשמ לש הייקית תקחמש םעפ ךל הרק
 לש הרסה/הפסוה"-ב ראשנ קחשמה ךא
 לכות וז תיוות תרזעב ?הרקבה חולב "תוינכות
 .וללה םירתוימה םיצבקה תא קוחמל
4 

 לש תויורשפא ינימ לכב תטלוש וז תיוות
 /\]8ע5 50" תורשפאה .בשחמה תלעפה
 םעפ לכב רוחבל ךל תרשפאמ "8001 \16מט
 .'וכו ןצסחהה] , 5816, 208 בצמב הלעפה ןיב
 18013צ 5018%ב 501660" תורשפאה לוטיב
 המ תוארל ךל תרשפאמ "(/הו!6 ם00וות9
 תא המילעמו הלוע \/ופ4סש8 רשאכ ןעטנ
 וז תיוות תחת .ט/וחסיאפ לש החיתפה ךסמ
 לש תיטמוטואה הצרהה תא לטבל םג רשפא
 ךרד אלש הבוכ בשחמה םא וליפא 3%
 .\/גם00/8 לש יוביכה תורשפא

 16קוז

 לש תיפרגה הגוצתל הרק והשמ םא
 תא שדחמ ןיקתהל חוכ ךל ןיאו ,/וח6סו%
 הליכמ וז תיוותש ןכתיי ,הלעפהה תכרעמ לכ
 תויורשפא הליכמ וז תיוות .ךרובע ןורתפה תא
 תכרעמ יצבק ןוקית ,םילמס לש שדחמ היינבל
 .דועו
 ןהזיּגחסוה

 תוארל ולכוי םירחא םישנאש ךל אב אל םא
 ינימ לכ קוחמל לוכי התא ,תדבע המ לע
 - בשחמה לש הלעפה לכב תיטמוטוא םירבד
 םינורחא םיכמסמ ,טנרטניא לש ןומטמ ןורכיז
 תורדגה הליכמ וז תיוות ,ףסונב .'וכו וחתפנש
 הלעפה) םירוטילקתה ןנוכ לש תונוש
 .(דועו עדימ/הקיסומ לש תיטמוטוא
 וב וו

 לכ לש הגצה לטבל ךל תרשפאמ וז תיוות
 ןיא .הדובעה ןחלוש לע םיאצמנש םירבד ינימ
 למסה תא םלעה ?תימוקמ תשר ךל

 שמתשמ אל .אסוסזא !אסופתססז 06
 ךכ .התוא םלעה ?"ילש םיכמסמה" הייקיתב
 ילבמ הדובעה ןחלוש תא תוקנל לוכי התא
 .ידימת קזנ תושעל
 \א1ץ (:0 וקו

 וז תיוות םג ,26%%10ק - ה תיוותל המודב
 ןולחמ ךא ,םילמס ריסהל ךל תרשפאמ
 ?םלש ןנוכ איבחהל םעפ תיצר .'ילש בשחמה"
 ( :סח(0] 36

 וז תיוות ,תומדוקה תויוותה יתשל המודב
 .הרקבה חולמ םילמס ריסהל ךל תרשפאמ
 ןח

 םעפ לכב המסיסו םש סינכהל ךל סאמנ
 תורשפאב רחב ?בשחמה תא ליעפמ התאש
 ,1 .ספ (כח /\טזסתוהו1081[ץ 41 57516חו 53

 .המסיסו םש סנכהו
 וב

 לש ינמיה רותפכה לע ץחול התא רשאכ
 תחא ,\ץוחשסש<פ םאק!סזשז-ב רבכעה

 רוציל ךל תרשפאמש , אסא איה תויורשפאה
 .'וכו וסע יכמסמ ,תויקית ,ךרד ירוציק
 לוכי התא םירתוימ םירבד המישרב םימייק םא
 תוטונ תובר תוינכות .ןאכמ םתוא ריסהל
 התא ןאכמו ,וז המישרל תויורשפא ףיסוהל
 ךופהיש המ) תורתוימ תויורשפא ריסהל לוכי
 .(רתוי ריהמ ךילהתל טירפתה תחיתפ תא

 ,לפנ בשחמה ,היעבב םתלקתנ םא

 תולוק השוע ררוואמה ,הלוע אל רוטילקתה

 .(1זע1260 סזה8נ!.ססתו - לותח לש

 ₪ 31 אכ |



 ן

 ןקרב תניע :תאמ

 ינאש ימ אל הז ינא "
 םיבשוח םירחאש המ וא ,ינאש בשוח
 םירחאש בשוח ינאש המ אלא ,ינאש
 םתלקתינ אל ןיידע םא ".ינאש םיבשוח
 התוא ונחיב אנא וזה המכחה הרמאב
 אל ,רבעב התוא םתעמש רבכ םאו .ןויעב
 .בוש התוא עומשל קיזמ

 ינב תרבח תא םינייפאמה םירבדה דחא
 הרבחה לש הרושיאל תוקקדזהה אוה םדאה
 רקובב המק ינאשכ .השענש השעמ לכל
 הטילחמ ינא ,שואיב ילש ןוראה לומ תדמועו
 ינא ,ובשחי םירחא המ יפ לע קר שובלל המ
 בוחרל המורע תאצל יתעד לע הלעא אל
 (ךכ - לע םיחמש ויהש הלאכ םנשיש תורמל)
 תא תלבקמ התייה אל הרבחה יכ ?המלו
 ונניבמ ולא םג .הפי ןיעב וזה תוגהנתהה
 וא תוגהנתהב ,ןפוד יאצוי תויהל םיפאושש
 תרגסמ ןיעמב םצעב הז תא םישוע שובלב
 םהש ,ןפודה יאצוי לכ תא הכותב תללוכש
 תמועל םתוגהנתה תא םינחוב םג ,םמצע
 .הנושה אוה המ תעדל ידכב ,הרבחה

 םיקוזיחב ךרוצה
 היהת אלש השענש הלועפ םוש ןיא
 םיקקזנ םג ונא .םירחא לש םתעדמ תעפשומ
 לע בושמ לש גוסל טעמכ שאונ ןפואב
 תא יתעבצ םא .ןויצ והשזיאל ,וניתולועפ
 םיתיעל ילצא תישענש הלועפ) רעישה
 הבוגת היהת אלו (םינוש םינווגבו תובורק
 ,אוושל ויה ישעמש שיגרא ינא ,הביבסהמ
 .ימצע ליבשב הז תא יתישע לוכיבכש תורמל
 .קוזיחל םיקוקז דימת ונא

 ה

 יתעד לע הלעא אל ינא"
 בוחרל המורע תאצל

 ויהש הלאכ םנשיש תורמל)

 "(ךכ-לע םיחמש

 לכל הבזכא תמרוג ןקרב תניע

 םיצירעמה

 ?רשקתמ הז לכ ךיאו
 הרוצב ייתונעט תא שיחממ אבה רתאה

 .םישנא םיגרדמ םצעב ובש רתא והז .הטוב
 טשטשש .ז8תאק6סק!6.008 -ב אצמינ אוה

 םתס ,םישנא לש תונומתמ בכרומ ולוכ רתאה.
 .רתאל םתנומת תא סינכהל וטילחהש םישנא
 לש הרוזנצ ןיאש טעמכו ןמזומ דחא לכ
 לכ גרדל םישקבתמ םיפוצכ םתא .םיליעפמה
 .בוט יכה בשחנ 10 רשאכ 10 דע 1 -מ הנומת
 םג הנשיו תונומתה לכב תופצל םיבייח םכניא
 תא םיבהוא םתא םאו) .תונבלו םינבל הקולח
 ינאו ,(םהינשל היצפוא םג הנשי םינימה ינש
 יתרחב תונרקס ךותמ םגו תילרביל רותב
 .םהינשב

 תונומתהו םיאקירמא םה םיפתתשמה בור
 דיל הדומח הרענ לש תוידילוס תונומתמ תוענ
 תינידנולב ןוקיליס תצצפ דע ,יתנש לויטב ץע
 םינבה לצא .םיב הצרש בוטר יניקיב תלעב
 יתרפס תונומתה בור ,בולע שממ בצמה בגא
 םילפנתמ םישנאש אוה ןיינעה .םינוק'צח םהל
 .םתוא וגרדיש הווקתב הזה רתאה לע
 הרבחה דצמ הכרעהל ,קבדיפל תוקקדזהה
 .ןאכ םלגתמ
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 ?כ"חא הרוק המ
 דצב העיפומ איה הנומת לכ תגרידש רחאל

 המ .התע דע הלביק רשא םינויצה עצוממ םע
 םינויצה .תועיתפמ תואצותל אקווד ליבוהש
 /תטשפתמל ונתינ אקווד ואל םיהובגה
 טושפ רשא ולאל םג אלא ,רתויב הבוטרה
 הלק הפישח םנמוא ,ךסמל םיסקמ ךויח ובדינ
 ידימ הבר הפישח םג לבא ,הלילח הקיזה אל
 .הליעוה חרכהב אל הארנכ

 ?םדאה עבט לע רמוא המו דיגא המ ןכבו
 ינא .םדאה יפואל תכלהמ המגוד איה ינא
 םלוכ ומכ תגהנתמ ,םלוכ ומכ תשבלתמ
 םירבד םתואל תפאוש ינא ,םלוכ ומכ תרבדמו
 ומכ פא טראטסמ חיוורהל הצורו םלוכ ומכ
 יל ער שממ אל ,המ םיעדוי םתאו .םלוכ
 ,םייחב

 איה םלוכ ומכ תויהל ןוצרהש תויהל לוכי
 .םיעצבמ ונלוכש תד ןיעמ

 ראשה ןיב ,םירבד לה תל 7 רוקמ אוה טנרטניאה
 תכלוה ינא דבוכמ ןותיע והזש ןוויכ .םינוש םיגוסמ תונומתל םג
 תומחולו םימחול ,םינוקרד .היסטנפ תונומת ירתא לע בותכל
 םירתא ןומה שיש ללגב .תוינתמיא תוברחו םילמינימ םידגבב
 אל םירתא רמולכ ,ילאמרופ אלה וקה לע יתכלה יתטלחה הלאכ
 .בלה לכמ ושענש (דחאמ ץוח) םיימשר

 ויור סיאול
 תודובע גיצמ ןושארה רתאה וצו .ה66016 .ח61/20ץ0/20ץ70] .תזתנ

 רייצ ללכבו עונלוק תוזרכ ןומהל יארחאש ימ ,ויור סיאול ןמאה לש
 לש תודובע 500 לעמ תוגצומ הירלגב .תוברח םע םישנ בבוח ללוהמ
 תאז דמלמ . גנז פתגפ לש היווח אוה רויצ לכש ןייצל רתוימ ,ןמאה
 תחא לכ תוארל רשפאו תונומת סקדניא שי -תוימתסב תבצועמ הירלגה
 .ןוזאמא רתאל קניל שי רויצ שוכרל םיצורו הדימב .הלדגהב

 לרא ןתנו'ג
 שדקומ אוהו רזווב לרא ןתנו'ג לש רתא והז שואי .ןסתז]וסחהז.60חנ

 וב שיו ןמאה לש תודובע קית םצעב אוה רתאה .דבלב תולא ירויצל
 יכ םיישיא םירתא תבהוא ינא .םמצע םירויצה לעו וילע עדימ הברה
 ,תושעל המו ולש שארה ךותל רקבמ לכ סינכהל הסנמ ןמאהש המדנ
 .(רייצל עדוי םדאנבהש םג המ) .ילע דבוע הזו ילטנמיטנס םדא ינא

 ןוסניקרפ 'תיק
 ןמא לש ימשרה רתאה ואואוא .א61ז3קהזאות5סת .60תה /(2311617/ .1זו]

 תופיטעה ירויצל יארחא ןוסניקרפ 'תיק .דחוימב תבהוא ינאש יעוצקמ
 היסטנפ ירפס ןומה דועו (סקורב ירט תאמ) "הראנאש" תייגולירט לש
 ינמ לכ םג רתאב אוצמל רשפא 'תיק לש תוירלג דבלמ .םיקחשמ יפלקו
 המ תוארלו ליכשהל םתסו תונומת שוכרל רשפא ,בהוא 'תיקש םירבד
 .תוגצומה תונומתה תא לידגהל ןתינ אלש קר לבח .רייצמ אוה

 ןאירוד
 הלש רתאהו תימוחת בר תינמא איה ןאירוד ועצקש .60ז718ת811.00₪ר

 ישיאהו ימשרה רתאה הז .תוארל הוושש תונושמ תודובע ןומה גיצמ

 ה

 ינא (...היפרגויבה ךותל הילע רבעש המ לכ תא הסינכה איה ) הלש
 םישנ המכ םש שי !!!תיפרגונרופ הניא הלש תונמאהש ןייצל הצור
 ?אל תונמואב עטקה לכ הז לבא םינטקו םינושמ םידגב םע ...הההא

 הטזרפ קנרפ

 - יעוצקמ ןמא לש תפסונ הירלג וואט .וע 00 ..8

 .םימיהדמ םירויצ לבא םירזומ תומש .הטזרפ קנרפ
 .תוירלגה לכמ תבהוא יכה תמאב ינאש רתאל העיגמ ינא הז בלשב

 .=ז .;\/(כ0)ןנכ

 עץ

 ( שצ/צ .61(ש/0ס00 .60ה)

 לכ תא ולאשת ,תועש יתוא קיסעהל לוכיש םוקמ אוה םיפלאה רעי
 \ והז .רוקיב לכב תועש 4 םומינימ םש תבבותסמ ינא ךיא יתיא רגש ימ
 \ םירופיס םיבתוכש םיבבוח םינמוא 10,000-כ ליכמש (םיהדמ) לטרופ
 | חיוורהל ןווכתמ אל אוהש הדבועה לע שגד םש רתאה .היסטנפ םירייצמו
 \ .טלחהב ןמזומ אוה םשל םורתל הצור והשימ םאו ילש םירוקיבהמ והשמ
 עקר םע גצומ ףד לכ .רתוי יתיווח רוקיבה לכ תא השוע ולש בוציעה
 אל םג אוהו .םיצע תופילק וא קורי םילע עצמ הז םא ,עבטל ךיישש
 בבותסהל לכ םדוק ךתוא ןימזמ אלא הירלג לש השגרהה תא ךל ןתונ רשי
 | רובנל ליחתהל םוקמל תלגרתהש ירחא קרו ןיינעמ והשמ שפחל ,םתס
 .קמועל

 רופיסב וא הנומתב הייפצב רוחבלו רתאל סנכיהל -ילש הצלמה
 תיבה ףדל תשגל תורשפא שי הווש הנומת םיאצומש עגרב .ילמודנר
 םירושיקו ישיא עדימ םע דחי ולש תונומתה לכב תופצלו ןמואה לש
 .ןמא ותוא לש םירחא םירתאל

 םירויצה בורש ללגב .ינבבוחה עטקה לכ אוה רתאב תבהוא ינאש המ
 תא רייצש ימ) ...רומלא יראל תא וליפא םישייבמ אלו םימיהדמ שממ
 : רשפא הנומת לכלש םג המ (ןוקרדה חמור לש םירפסה תופיטע לכ
 "ומייא" וליפא המכו תובוגת םיבהוא םינמואה לכ תמאה ןעמלו ביגהל
 | תומש המכ .םהלש הירלגהמ ודרי תונכדועמ תובוגת אלל תונומתש
 .6[גא 1881166 ,םואס 06ץסז ,06ה10% 4116ע :רתאב שפחל הוושש
 .הווש הז - תונומת םתס ושפחתו הבוט םכמצעל ושעת לבא

 :םננ/07
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 | < םיקחשמהמ לודג קלח .(!ער הז םיקתעומ םיקחשמ) הבנוג יקפסו םיצרופ = + יאלו ל ?בשחמ יקחשמ לש המגדה ה - ==

 ]| .הקיסומ ןגינש ,ןטק הניעט ץבוק תיוולב וצפוה וללה תונכותהמו 60 - רתוי הברה תניינעמ ,תפסונ תועמשמ ב חנומל = + ב

 לז זה ת מיוסמ הדוקנב .בשחמב הנקתוה הנכותהש ןמזב יו הקיפרג ל לע המ תבשחוממ :.תונמוא תריצי- :אוז = כ ו

 יי לע ם = םצירהל ה 1 7 ,תיפיצפס הרמוח ו | 1 1% תהל ' ורבעו ,הניעט תונכות תריצי לש ןיינעה לע רתוול םיתנכתמה =  תיתרתחמ התיה דימת 26₪105-ה תניצס .םיאקיסומו םיאקיפרג

 תוארל ידכ תושעל םכילע המ .ןכש יתעדי ?אל ,ןיינעמ רמוח םיתנכתמ םתוא רשאכ .םייפרגה םיטקפאב - רתוי יפיכה קלחב ץראב ךעד ןיינעה תונורחאה םינשב וליאכ הארנ הזו ,ידמל 6

 ,יטרפ רוביח) טנרטניאה תשרל השיג אוה ןושארה דעצה ,ןכבו כט | ,תוחפ אל םי םירשכומ ם .םיאקיסומו םיאקיפרג םע דובעל ולחה םירשכומ = זיווב ןאכ ונטלחה ה ,ךכיפל .תחפ םוחתב םיניינעתמה .רפסמו =

 יבשה דעצה .םויכ ץנפב ךואמ הבד ות מ ו 0 = | י[כ0חו0-ה - םיבשחמה םלועב שדח גשומ דלונ = = ןלכות םתא םגש ידכ ,הזה אלפומה םוחתה תא םכתעידיל איבהל = =
 אל ,םאק|סזטז [חוטחוט( חטב) םכילע ביבחה ןפ ו תחיתפ אוה [בוק לכ ומכ ,הנושארה - תוירקיע םיכרד יתשב וצפוה כמו .הרושבה תא האלה 2- ףא ילואו ככ תונהל 0

 - 610% רתא לא הסינכ אוה ןורחאה דעצהו (!םכתומכ נכש םיירוקמ רטנ וגיאה תש שר ו םי-י 5 )1 פי יו
 ,בוט .םלועה לע םכלש תולכתסהה ךרד תו ד יאדוובש היווח א 6 תוביסמ ךרד ? ותייה ,רתוי הברה תיפיכהו ,היינשה ךרדה 0 זחו5 15 4

 רבד טלחהב הז 8 לבא ,םיזגמ הפ יט - פיט 6% ילוא 'רנ | - '* :ה תאו יתיב תיבזב רז ושחמה תא ואיבה כ ןהב ו ?וילע י רבדמ ינאש הוה 6זח0-ה קוידב הז המ | :

 :תואבה תובותכב ורקב .,תודרוה 0 |( || 0 , הא / ו ו ל | כ ,םיט תו ה כ ךשמ ולמע וילע 60 םיטקפא ןומהמו תיבצק הקיסוממ בכרומ יטרדנטס 1260 ,ןכבו

 0 ה : 7, םירחאמ דומלל ידכ ,לה - םהלש תונמואה תריצי ליסוהל םייפרג םיטקפא םתואל םורגל ידכש ןבומכ .םימישרמ םייפרג

 - 5 4 . ששצס] ןטוטט ספ | .. : / ץ ו-2 2?( תובי סמ ,תשר ר יקחשמב ב םיד רחא .םיפתתשמ חסכל ידכו ,םימ תופיט ,גלש ,שא ,הללצה םע םידממ - - תלת -וטב לע

 וי יאו -טאו אס. - .> ב 7 - : תוביסמ ב) הפוריו יאב רקיעב ומייקתה ולאכ םג ברועמ היהיש יאדכו תנכתמ ךירצ ('וכו תורהנמ ,םירפרפ ,המסלפ

 = 0 - 0-0 \צש .קסטסו.ח6 \ 6% . + " - ,"ראב ₪ : 4 ונשב הפוריאב ןן ו ,רשכומ יאקיסומ ףיסוהל ץלמומ היווחה תא םילשהל ידכ .יאקיפרג

 :םיאבה תא - 0 / 6108 הזיא \ < 20 ב 0 נשל .תחא הביסמכ לש בצקב | ם'רצויש ךכב םיבשחתמ םא רתוי הברה םישרמ ןיינעה ?טושפ עמשנ

 לע הלועמ ילאוזיו רבסה) 7 0 לש ךימוש ן\% \ 4 /ג\| \ , מ 1 םג אלא 6 ו קר אל וגצוה וש תויורחתב ל םידמלמש םיריעצ ה'רבח ללכ ךרד וב םה חו לש

 2 ו . 4 60 -ינימ הש עמל אוה 1חוזס .1חואס תוארקנש ,רתוי תונטטק = ם'טקפא םתוא תא רוציל ידכ ףס תפשב תונכיתו ההובג הקיטמתמ

 או < תצובק הכט | ג ש רהה + ץ ץבוק 7 וב .לדוגה אוה םהיניב לדבהה רשאכ .תמא ןמזב םימישרמ םייפרג
 2 | 2 וסחאל רשפאמש המ ו 3 ל .לבגומ 6תוס ,(הקיסומהו הקיפרגה רש רשפא יא - מ 160 הז המ םיעדוי ונחנא זא ,יקוא

 ו -ו / ו ₪ % 0 3 [הוז רחוי הנ ין ו - 5 .אוה , חאז תמועל ,[מ(ז0 .ה הקיפרגו הקיסומ הברה יד ?הז םע םישוע המ לבא ,(=ש ג ל הז המ

 : 00060 ל לש 11 96 | סינכהל רשפא 4 4 .לדוגב םג ,ןכ ,ןכ .316 וא 6 לש יברימ לדוגב = רקיעב שמשמ [כסחוס ,תונמוא תריצי לכ ומכ ,םולכ טעמכש ,והז זא

 ן:הז5--ההוגאט מ לש )וש ידה תרד - הנומת לש לדוגמ תוחפ הזש תורמל ,םימישרמ םייפרג םיטקפא = םג שי 26108 - ל .ההובג המרב תיתריציו תינכט תלוכי לש הגוצתכ
 ךחופ ופ 6 3008016 לש 5 וסט | ,המצע תא | 0 ה תנצס הגרדיש תונורחאה םינשב םג ,דימת ומכ םידבוע ללכ ךרדב [2680 רוציל ידכש הדבועל ףסונב - יתרבח עטק

 אצס|טווסח לש אטו ו | בישדח ד 6104 - ל םכרד תא ואצמ םיבר םייגולונכט םישודיחו תוביסמ לש טנמלאה םג םייק ,םיפסונ םירשכומ םישנא םע ףותישב

 עונמ א-ב קסת(01. וא 1670506 לש [כוז601% ומכ תויגולונכט .םהלש תוריציה תא םיפתתשמה םיגיצמ ןהב ,16%8

 ל : ובתכב וק רויצ לש תויצקנופ וליפא םעפ) םיתנכתמל יסיסב יפרג | ,ןיינעב ילארשיה ןפלו [26חו08 תוביסמל רובענש ינפל ,דחא עגר

 . לה 8 לע םיצרומ כחו08 - ש ןמזב ,(םיתנכתמה ידי | תונשמ לחה :[כטחוסא -ח לש הירוטסיהה תא םדוק רוקסל יאדכ ילוא

 = .דויצל וכפהש ,דממ - תלת יציאמ .(50 1895191100 -ו 183, 18%)) לש יזכרמ דעי ויה הנכות תוליבחו םיקחשמ ,(רתוי וא תוחפ) םינומשה

 וש מ ו
 1 א ב ורבה | ₪ -

 א ו ₪ סשמ ₪ החמש (= 0 , ץ-= -- יומה = ד = | |( :

 || רועה 6

 ! 30505 5חה ה זחופ 18 9 דחו 18 3 | | [108/6ח 7

 . הקר



 .םכידי גשיהב אצמינ ואולמו םלוע רוציקב (...םכלש דיתעה לע < < / .

| 
 / ו

 תוחיטבה תוארוה תא אורקל םעפ חרט םכמ והשימ
 תא יתישע ינא ?םכלש ןשייטסיילפה יקחשמ םע תועיגמש |
 הכירצ ינא קוידב הממ תוארל ליבשב קר הזה ץמאמה |
 יתצר וזה תַועטה תא יתעשעש ירחא !?אל ןיינעמ ..רהזיהל

 ,תושעל בותכ היה הככ יכ ,םילוח תפוקב ילש אפורל רשי| |
 ץרפתתש ,יב היובח היספליפא וזיא יל ןיאש הרקמל קר
 .יניע דגנל בהבהמ ןשייטסיילפה הארמל

 יב ןנובתה אוה .ילש היעבה קוידב המ ןיבה ךכ לכ אל אפורה
 לכהש יבג ירחא קעוצ אוהשכ ,התיבה יתוא חלשו תוקד המכ הלמחב
 תווחל יתדעונ םא ,הצימא תויהל יתטלחהו התיבה יתרזח ,רדסב היהי
 השוחנ ךכו ,הנהמ קחשמ ךלהמב תאז תושעל ףידע היספליפא ףקתה
 רופאה רישכמה תא יתקלדה ,היזיוולטה ךסמ לומ יתבשייתה יתעדב
 ,קחשמה תא יתנעטהו ,ןטקה

 ?קחשמה והמ
 המ הביסה לע יתילע אל דוע .תוינוכמ יצורמ אוה וניניע ,קחשמה

 לע תרזוחה הלועפ התוא תא בושו בוש תיישעב האנה םרוג קויחב
 והשמ תמאב וב הרוק אלש ,תוינוכמ ץורמב לשמל ומכ ,המצע
 תאז לכבו ,שארמ תויופצ טלחהב םה תואצותה .דחוימב עיתפמ
 העבה התוא ,לולסמ ותוא תא בושו בוש הסנמ ןיידע ינא העש ירחא
 תועפות ןתואמ תחא תאז הארנכ .תינהנ ןיידע ינאו יניעב תיגוגז
 .רבטה ןהל ואצמ אל ןיידעש

 ללגב ילוא ,בר אל רחבמה ,תינוכמה תריחב ךילהת ונשי לכ םדוק =
 לש תוינוכמ םיפתשמ אל הלילחו סח זא דרופ לש קחשמ הזש
 אל ינא ,דחוימב בחר וניא םילולסמה רחבמ םג .תורחא תוינרצי
 ידימ בר רחבמ םיתיעלש תאצומ ינא .ןורסיה והשזיא ךכב יתיאר

 .יניעב ףידע ןטקו בוט רחבמ ןכלו תועטומ תוטלחהל ליבומו לבלבמ =

 ?תויורשפאה ןהמ
 הארינ אל שודיח םושו תוברו תולודג אל םה םג קחשמה תויורשפא

 דועו ןמזב לבגומ לולסמ ,שארב שאר ,דיחי ןקחש םע ץורמ ונשי .ןאכ
 וז ,טסט םתרבע אל ןיידעו הריירקב חותפל םכנוצר םא ...דועו
 וז !ןכ ,ןכ ,םכניבמ םיפולאל םיצורמ םג םנשי .םכלש תונמדזהה
 םילגוסמ םתא ןכאש חיכוהלו םיפולאל ךפהיהל םכלש תונמדזהה
 ולכות ןתיאו תודוקנ תריבצב וליחתת ,הריירקב םתרחב ןכא םא .לכהל
 יכה הרבחה תויהל ךפהית הארנכ םייתנבש ,םכתינוכמ תא רפשל

 ובשחת תמאב ,ןוכסיח תינכותב המש יתייה תישיא ינא) .םכלש הבוט \ |

 = %0₪..- א

 .!תועמשנ תוינוכמה יתעד יפל ןכבו"
 ".קחשמב תולוח תצק

 תיאופר היונרפב האלמ הבתכב ןקרב "הינלופה" תניע

 ל?צ"החא הרק המו

 | | ארינ \ םלועל ייתובוח לכו יילע תחנ םנמונמ םיירהוצ רחא ןכבו
 | - | יל עונצה ןולסב ףופה לע יתבשייתה זא ,ןיינע ירסחו םישק יל
 אל ידָפ ,ץמאתהל ילב לבא ,תצק ןילנרדאה תא ץירהל יתטלחהו
 | קחשמה יתנייצש ומכ .יליגב אירב אל הז - ידימ רתוי ףייעתהל
 ' 1 ל ותתה קחשמה ןכלו ידימ תושק ןניא תוטלחהה ,ידימ ךבוסמ
 ומה 'דוע יתיא ורחתה לכ םדוק ,יובא ךא ,תולילקבו תוריהמב
 . ןוחאמ !?ינאו (..יל רוכז אל אל ?רבד הזכ יתשקיב ינא) תוינוכמ
 אוק "םה"ב הנווכה) "םהל הארא ינא" ,ימצעל יתלמלמ "ארונ אל"

 ןוש יתקרח (.יתוא םיבהוא אל הארנכש ,קחשמה ירצויל ןבומכ
 0 / ה נה .ךותפְּכה לע יתצחל ףוריטב .לחה ץורמהו רוחאל קתקית ןועשה

 , תינוכמה לבא ,המידק יל יתצרו (ןבומכ תוריהמה לש)
 4 " רצָק תגאדומ הינלופ רותב .םיגיאדמ שממ תולוק התשע

 קה ששחב יתכשמה .וזהל םג תועגונ קחשמב תורהזהה
 וו .קחשמה תולוק ןה ולאש הדבועה תא לבקל יתצלאנ
 ינ אל הזש תעדוי ינא .קחשמב תולוח תצק תועמשנ תוינוכמה

 / שערו ייחב תולוח תוינוכמ לע יתגהנ רבכ לבא יניצר ןועיט

 . 1 זיחוה ו הז יתעדל .גיאדמו דירטמ שער אוה הלוח תינוכמ
 .קחשמב יניצרה

 ?ףוסבו
 ןמהש הדבועה ללגב אקווד ילוא ,קחשל יתינהנ תמאה

 יצ | אלא ,תויורשפאהו םילולכשה איש 0% רמייתמ

 וצל םעפ לכ יל םרג הז ,שעְרה תא םש קודביה הבוט
 .םייחה תא רצקמ הז תוינלופה וע ,בלב הגאד
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 ןמרב רואיל :

 קועצל יתיצר תמאב ?ןוכנ שגרמ .2 ןשייטסיילפ יתינק
 .םלועה לכל הז תא

 תאו רייפ אל הז .היינקה ירחא עובש הרטפנ ילש אתבס
 .םלועה לכל יתקעצ ןכ הז

 תלבאתמ ןמרב רואיל
 יביטמיטלואה קחשמה תא ךכ לכ םיצימשמ המל תעדוי אל ינָא

 אל תויומדהו תוברק לש תומוק וב ןיא םא המ זא .דמאאתא . 4
 ןיאש םיחא ינשל דחוימב ל קחשמ ןיידע הז ,תויוטש תורָּבדְמ |
 םהילע הלפנש וזה תוירייפ - אלה - תא הצוחה איצוהל ךרד םקל : 1
 עגרכ רקיעב ונתוא םישמשמש םיצפחה ינש ,ללכב .םויה ור 5

 תא השועש וזה התורבחב והשמ שי .ןשייטסיילפהו הטימה םהא
 דחוימה קירטה אוה עגרכ בושחש המ לכ .בוט רתוי תצק חורבצמהו +
 ךיא וא ,אלמ חוכ ול שי םא םג ביריה תא גרוהש (גטח]גסא לש 1

 .הראופקה לש םיכבוסמה םיליגרתה תא השוק
 ו ביבס רודיב ירישכמ לש הזוזת / שי תונורחאה

 ךרד ןיאו 0 לע םיטלתשמ ינאו יחא וישכע !לצבתה לכה ם
 .תוכמ לש רעוס ברק הדש ךרד אלא תיבה ראשו חבטמה ןיב רובע
 םדא לכ םינשה ךשמב .תינבת לש גוס ןימב ןאכ הניחבמ ינָא
 .ונלש יונפה 8 אוה ונל בושחש המו לאודיבידניאכ חֶתפתח

 ושייטסיצל ,בשחמ לומ דחא םדא לש היווח הזש - ,
 .היווח התוא תא קולחל םישנא הברה ה ימזמ

 דחא םיקפרמ םיקפוד םגו ילאוטריוה רושימב םימח 2 םג  םתא
 :הככ זא ?ילש אתבסל רבחתמ הז הפיא .יגולויזיפה רושימב ינָשל
 אוה .טע םרטב התומלעיהל עגונב והשלכ שגר עיבמ שממ אל יא

 1. : יי" , 0

 1 \ אלא [בה ראשו חבטמה ןיב וב ךרד
 [ || | "תוכמ לש רעוס ברק הדש ךרד
 .ןמרב רואיל לש התחפשמב עצוממ םוי

 דגנ בר ברקב קרו (תרמוא תאז ,דימתמ רתוי) הזכ שידא השענ
 (..חצנמ אוהשכ רקיעב) .ילאמרונ גהנתמ וא קחוצ אוה רחא והשימ
 קיספהל ול םרוג (..קחשמה רמאנ אלש) רישכמהש רמואש המ
 ימ לכה ירחא יכ ,ןהילע רבגתהל וליפא ילואו תורצה לע בושחל
 .תמ אל קחשמב דיספמש

 איה דחא םוי יכ וזה הלוסנוקה לש החוכב 0 לא -רמאנש
 .ךלש עובקה גולוכיספה ,קוסיעב יופיר לש רזיבאכ המושר היהת

 .דחא א ₪א 1403 יצימשמ לכ לע רגית תארוק ןמרב רואיל
 !ידגנ םכתא הארנ
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 ,םעפ ידימ ךא ,קשנב שומיש ה -
 תביוחמ יתייה תלייח לכ ומכ

 1 ל ל ו
 רוצענ םא ןכבו .םישדוח 4 לכ חווטמל
 יתוריש ןמזבש רמוא הז בשחנו עגרל
 ו 7 )

 ינא .םיחווטמ 5-כ תושעל הרומא |
 .יתוא ורטפ רבכ ינשב ,םיינש יתישע
 יתיארה .דואמ הטושפ ךכל הביסה

 העיגפ יאב ךכ לכ הבר תונמוימ |
 לע וליפא רבג טושפ שואייהש הרטמב |
 תורימש ןכל .רתויב םישוחנה ידקפמ \

7 7 
 ו -

 םכל | יתרפיס | המלו

 ?וז תעשעשמ הטודקנא

 ו קסוע ןודנה קחשמהש ןוויכמ

 אל ,אבצב יתנבה רבכש ומכ ,ינאו .הרטמל

 הלוכי יתייה .הבוט תיעלק םעפ ףא היהא +

 המל לבא המל םיצורית ןוילימ םכל תתל

 ולאל םג ,ןיוצמ בגא קחשמה !?םמעשל

 םהל תושוע תוזז תורטמש ינומכ םכיניבמ

 ל יי יולי

 ןה ,ךסמה לע ןמזה לכ ךל תובבותסמש שפנ

 רבכו ,תותובע תובגו םימפש תולעב תובוהצ

 !?שפנ תולוח ןהש יתנייצ
 לש רופס ןיא םיכסמ וכותב ללוכ קחשמה

 תוחורמ .הרטמל העילק לש תונוש תורוצ
 לבא .תויבחב היירי טושפ דע םיאפר

 ,הזמ רתוי הברה תובחרנ תמאב תויורשפאה

 | 8 1 1 ה !\

 הרטמ ימצעל יתבצה ינא"

 דחא ךסמב תוחפל חילצהל
 דוע .הבורק שממ שממ ינאו

 ".רתוי אל ,שדוח

 רופיש בצק הניגפמ ןקרב תניע
 .םיקחשמב םיהדמ

 רהנב הכירצ יתייה םיכסמהמ דחאב אמגודל
 םיוסמ עבצמ תויחפ רתויש המכב עוגפל םרוז
 דיל ץרש רכיא לש לס ךותל וצפקיש ידכב
 קחשל רשפא !שממ אל ?ךבוסמ עמשינ .רהנה
 ,ךסמ קחשל טושפ רשפאו םילוע םיבלשב
 .םינקחש דוע דגנ קחשל ןבומכ רשפאו ,ךסמ

 !?שי המ לק ןומיאב ליחתהל יתרחב ינא
 יל יל

 1 ו
 2 "ומ =
 ינא לבא ,רמול
 םג ,תרפתשמ

 ינפל ןמאתהל הכירצ התייה י'צנמוק הידנ

 ל יב
 ינאו דחא ךסמב תוחפל חילצהל הרטמ ימצעל
 המ .רתוי אל שדוח דוע .הבורק שממ שממ

 לבקל םג רשפאש אוה קחשמב בוט דועש
 המו בוט קחשמ בשחנ המ ,קחשמה לע עדימ
 ...וכו עצוממה תמועל התא ךיא ,אל

 תיתוטש ,תינועבצ ,תניוצמ הקיפרגה
 םירוציה ינש .קחשמה חורב לכה ךא ,תצקמב

 בחורו ךרואל םהל םיצצפקמ שפנה ילוח

 ו ו 7 יי

 ינא לבא , םיפוצרפ יל ושע םה םימעפלש

 ו
 דואמ ,ינשל דחא םיאתמ דואמ לכה .תבלענ

 ,םהב יתלקתנש םירחא תוירי יקחשממ הנוש
 ,תומילא לש חוחינ םהמ ףדונ דימתש
 ןיוצמ ןויסינ ונשי ןאכ ,עורו תוילולפא

 המכו תוריל איה הרטמהש תורמל עשעשל

 .רתויש
 היהא אל םעפ ףא ינא הארנכש הדומ ינא

 אל הז לבא ,הזה יפיצפסה קחשמב הפולא
 אוה קחשמה יכ תוסנלו ךישמהל ינממ ענומ
 םאש ךכ תובורמ םה תויורשפאה ,הנהמ דואמ

 ךסמל רובעל הלוכי דימת ינא יתשאייתה

 הזה קחשמב םיניוצמ םתא הרקמב םא .רחא

 םיארוק קחשמה ךותב תניוצמ היצפוא הנשי

 לבא ,שפנ ילוחל ןכא איהו 1א5/\א5 :הל

 !םכליבשב קחשמה והז הלאכ םתא םא

 ,הקיזומה התייה יתוא ןבציעש דיחיה רבדה

 םישנאל הקיזומ יהוז .עקרה שער אמש וא

 ינממ םיביטקארפיה רתוי
 לע תרזוח םג איהו הארנכ

 ופוסב .יוניש םוש אלל המצע
 רוחל יל המרג איה יכ התוא יתקתינ רבד לש

 ו

 ךסמ לכ ףוסב .םייניש תקירח לש םינושמ
 יי יו יל

 ריש והז ילוא ,תונבומ יתלב עקר תוקעצ ןמ

 אל הז לבא ,ינאידניא טבש הזיא לש קיתע
 .יניעב ןח אצומ

 םסק קחשמב שי יניעב הנותחתה הרושב
 תורמל וב קחשל ךישמהל יל םרוגש םיוסמ
 ללכ ךרדב ודותו ,תחלצומ שממ אל ינאש

 ונאש םירבדב ךישמהל השק ונומכ שונא ינבל
 שממ יל היה אל הפ לבא ,םהב םיבוט אל
 קחשמהש רמואש המ ,הבוט אל ינאש תפכיא
 .האצותל רשק םוש אלל הנהמ ומצע
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 םיקחשמב תבהוא יכה ינאש המ
 תורדס וא םיטרס לע םיססובמש
 ,תאזה הבזכאה תא ןיאש הז תורייוצמ
 רוביגה תומד תא םואתפ האור התאשכ

 ל

 ש ,ד0צ 5108 צלע תססובמש +

 ריכמ ךכ לכ התאש רוביגל המוד שממ |
 ל

 םיילגרה הז יתוא ץיתפמ דימתש המ
 תוכפוה דימת תויומדה ,בל ומיש .םהלש
 אל הזו ,תוושו תוכורא םיילגר תולעב תויהל
 הד ינד היה רוביגה טרסב לשמל םא הנשמ \

 ,ןומיסאו רטמל רטמ ןיב ענ והבוגש וטיו |
 אוה קחשמב תומדל ךפוה היה אוהש עגרב
 תובוטהו תוכורא םיילגר לבקמ היה

 | ו
 לע םיססובמה םיקחשמב .רשואמ םדאל ךפוה
 .ןוכנו רכומ הארינ לכה תוריוצמ תויומד

| 

  תוגונע ומ

 קחשמה תא תוגונעה ידיל יתלביק ןכבו

 1 0 ) ו

 ,היזיולט תרדס לע ססובמש 1122 |[

 ססובמ ח

 ,ררבל יתחרט שממ אל לבא ,והשמ דוע לע

 תישיא ינא הרקמ לכב .ועדת אל םלועל זא
 05 ו 0 ב ייל די

 תעדוי ינא .הרדסב "רבג''ה יניעב אוה זאבו

 וקלחיש ולאכ ןנשי רמול ילע אמש וא ,םנשי

 ו ו ו
 םיאורש רבג הנה ,תמאב לבא ,"!ךלמה

 רשפא יאו רשוכ רדחב ןמאתמ אוהש רוריבב

 תא ליצהל ליבשב הפ אוהש ךכמ םלע :תהל

 אוה ?הזמ רתוי שקבל רשפא המ .

 ו

 "!הרדסב

 - לוגס רעיש םע תורייוצמ תויומד

 .םירבגב ןקרב תניע לש םעטה הז

 שש .ןמלטנ'גו ימלוע רוביג

 ,הייקנ יכה אל קחשמב הקיפרגה
 זמ הארנ לכהש םיעטק המכ םנשי .הלסנ
 תינ התא בוביס עצבמ התאשכו ,ידימ
 איה הזמ ץוח ךא ,הכרד רבועו הקיפרגב
 ו .ןיעל 1

 ,ריוואב תוהילש לש הריווא הנשי ,המיאתמ

 ,ליצהל ,ליצהל ןבומכ איה ונלש הרטמה
 שנ דרומג

 םייטפמיס אל םירוצי
 ו יי ]יב ל

 ךירצ זאבש עשורמו ער רוצי והשהזיא ונש

 תורשפא ןיא ,םיוסמ לולסמ לע וירחא ףודרל

 וב עוגפל וא ,לולסמה עצמאב ותוא סופתל
 דימת םנשי ךרדב .(יתיסינ יל ונימאת)

 תונושמו תונוש תורוצב םירוצי םהשזיא
 םה םיתמ םהש עגרב .םתוא גורהל ךילעש

 ףוסאל ךירצ ,ףסכ ןיעמ םהירחא םיריאשמ

 יי | יו
 הרומתב תתל ףסכ ךל שי םא קר ףוסאל ןתינ
 תילעמ וא ,םיקזח רתוי םיבור ,לשמל
 ןכל ,םוקמל םוקממ רהמ רתוי ךתוא הליבומש

 םה יכ םהב עוגפל ילבמ רהמ רובעל וסנת לא

 ןקרב תניע :תאמ

 ו | יי
 םנשי .הייחתל םימק םג םה יכ דחא םוקמב

 ,הלאכש תומישמ 4

 םיבוהצ םיטובור םגו

 מ שי ל יי ו ו מ

 הנשי .םהמ ומלעתת לא ,ףוסיא םיוושש

 הנשי ,תואירב םכל הפיסומש הדורוה הספוקה

 הזו תשומחת םכל הפיסומש הרופאה הספו 0

 םעפ תשומחת ילב יתראשנ רבכ ינא יכ בושח

 םיבוהצ םיטובור ידסחל הנותנ יתייהו תחא

 קלדה לכימ ונשי .ילע וסח אל ללכש םיערו

 ,םיניגמ יגוס ינימ לכ םנשיו דואמ בושחש

 .םתוא תוהזל ודמלת רבכ םתא

 םיכירצ םתא .ןמזב המוהת המישמ לכ

 םאו ןרותה עשרה = לולסמה ףוסל עיגהל

 עיגהל תוינש 5 םכל שי כ אוה

 ,קחשמב השק י | |

 טנמ ,ליבגמ דואמ ןמזה
 םא השק תצק ,הנהמ דואמ קהשמה

 ןמזה םע לבא ,תמיוסמ המישמב םיעקתנ
 תויהל ךפוה אל םגו םמעשמ אל אוה .םידמול
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 ,ץלמומ רוציקב ,הזכ
 ב ב

 .זאב יבהואל דחוימב

 הרמאב

 .זס אחזאודצ גאט עפצ אטו

 :.לכל? .העודי

 ה הפ



 051-ל דיינ ךסמ
 לכ ,(תניעו) ייתוברו ייתוריבג ןכ ןכ ...ןטקבו ,עיגה אוה ו
 תא הנורחאל שכרו 2 ןשייטסיילפל ןוממה .תא ול ןיאש מ 0
 א 0%

 .ףוספוס אציש 8 כ - .וןט טקה 1 זה
 .םע עי הוה \ 'ץניא 4 -ולדוג

 | 6 וקמ ימר ינש ,תינוכמה
 ווא רי ודווב 5 , ?בא ח"ש 0 לע
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 ( 000 | הווש המכ תמאב ררבל ידכב רשוכו תורי
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 לש \ תיצמל דחוימ רזנ רובי

 יטולוסבא טלש

 לכה הז ,אל ?ריעז בשחמ הז ,אל ?קיטסיו'ג הז ,אל ?רבכע הז |

 םתאש עדימה לכ תא עצבל םכל רשפאמ "פירג אפלא"ה !דחיב =
 .דחא רישכמ תועצמאב םיכירצ =

 הדלקהה ןמזב שמתשהל שי ,תוליעיב רישכמב שמתשהל ידכ | =
 .תולילקב ותוא תוקבוח םיידיה תופכש תעב ,םילדוגאב םג
 וחילצה "אפלא"ה ירצוי ו

 הברה ךכ לכ סינכהל
 לנאפ ךותל תויצקנופ
 תוכזב .ךכ לכ ןטק

 שמשמ שקמ לכש הדבועה
 םיטיסמשכ תולועפ רפסמל

 ,םינוש םינוויכל ותוא =

 = ו | םהלש תוצלוחבו םיילענב ונקתוה מפרשנ |

 ?בוחרב םיכלוהשכ יובמייגה תא ןסכאל הפיא
 םימעפל לבא ,םוקמ לכל םיבחוס םתאש ודנטנינ םכל שי
 ןייל וחתפ ודנטנינ ,הגאד לא ?ותוא םישל הפיא םכל ןיאש הרוק |
 לע םיילענ ומכ יובמייג יאשנמל םיבוציע ינמ לכ לש שדח
 בלש דוע .םידחוימ םיסיכ םע םייסנכמו תוצלוחו םיינבצע םיבקע | 1
 רחא ןווכמ תמאב םעפהו הרבחה ךותל יאנפה יקחשמ לש רבעמב = / 1
 = ,טרמגל | =
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 םיריעצ םינשעמל םודא סיטרכ
 תוירגיס םינוקש םיניטקמ סאמנ 0

 ןכלו קוחה לש תקפסמ הפיכא אלל ץראה ינ וכ
 לערה תא שכורש יטנגמ סיטרכ ואיצמה םה
 םיטרפ ןיעטהל ךירצ סיטרכל  ,יקוח ןפואב
 ךל ןתיי אל סיטרכה .,ןיטק התא | םאו םיישיא
 וליחתי רטספאנ יתמ ן .ןיינעמ .השיכר עצבל
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 ויסק לש ןועש תמלצמ

 וא ט'גדאג חקפמה םתס וא ,חבושמ לוגיר טרס ךותמ ומכ

 הטילחה ויסק תרבח .תואיצמל ךפוה ןוימדה ,דנוב סמיי'ג

 עיגמש הז ,לוגירה ןועש לש ונמז עיגה ןמקוו-ןועשה ירחאש

 םג שי תוליגרה ןועשה תויצקנופ לכל ףסונב ...המלצמ םע

 ילוא וא ינומה עוגיפ) וב ולקתת אלש בצמ לכל הנטק המלצמ

 בשחמ ךסמ תוכיאב תואצוי תונומתה .(תינלטק םיכרד תנואת

 וז ,וכח .ןבל רוחשבו םילסקיפ 120120 לדוגב ( 72 כקז)
 .הלחתהה קר

 שי דדפה דק ות ₪אהא
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 הזה רודמב םכל םירפסמ ונחנא ללכ ךרדב

 תולועש .תומכחותמ תוילטיגיד תומלצמ לע

 תצק והשמ ונל שי םעפה םלוא ,םירלוד תואמ

 :.הנוש =

 העיגמה ,הלוזו הנטק המלצמ איה 1.010 -ה
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 | הרבחב ולזלזת לא ,ןכ .היסור ...מ רשייה ונילא =
 ןיוול וחלשש םינושארה ויה תאז לכב םה ,הלאה

 ,ללחל

 המלצמה ,הנומתב תוארל םילוכי םתאש יפכ | =
 ב איה הציחל לכבו ,תושדע עבראב תדייוצמ
 םינטק ןמז יחוורב ,תונומת עברא תל

 םג ,םיימשב אל תונומתה תוכיא .הקד | ו
 הפישחה תוריהמ תא רוחבל רשפא יאש
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 וא םיפתתשמ הבורמ קחשמ בצמב
 רודחל ידכ םילגרמב שמתשה ,501זו18
 לכות ךכ .ביואה לש רקחמה תודבעמ לכל
 ומכ תושדח תודיחי ןמאל
 םיביריב טולשל לוכי)כתעפוס ססתותוהתס
 חילצת םא .(םיניינב לע ץפנ רמוח ןומטלו
 ,(םיניינבה לכ) ביואה סיסב לכ תא שובכל
 . צטזו קזוחו6 תא םג לבקת
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 התא רשאכ) םוקמ לכב הנגה תונבל ידכ
 רחא בוקע (םיינקירמאה תוחוכב קחשמ
 :םיאבה םידעצה
 הנב ,ןכמ רחאל .םינחנצ ןכה ,תישאר

 לע ץחל ,תעכ .קו!!פסא וא זגפתו 1סואסח
 הנגהה לע ץחלו טעמ ןתמה ,םינחנצה תיוות
 ךסמב והשלכ םוקמ לע חל ,ףוסבל .תינבש
 רוזאה תברקב הנבית הנגהה .ראדרה
 .ראדרה ךסמ לע תנמיסש
 !דבוע דימת אל הז טי'צ :בל םיש

 1 ךותב (:ןוזסחס 1 .6910חח8176 םקמ

 רוציל ידכ (1ח18ת1ז/ [-18תזנתפ \/61016)

 -ה םנמא .("תזסתס [19הזותפ 6

 תוחפל ךא ,תקזחתמ אל (6'געסתס 368ח]

 .תולקב ותומי אל ךלש תודיחיה

 זיק ב שץ:

 םילוכי (-גתסתס 1.691008116%8 לש הרובח
 ןמזל ותוא חולשל ידכ ןיינב וליפא ףוקתל
 ידכ הלעמו םימחול הרשעב שמתשה .רחא

 .תיברימ תוליעי לבקל
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 -ה לש הנורחאה המישמב
 שמ | דימשהל שקבתמ התא %
 רוחשה תילעה רמשמ תא

 .ןילמרקה ביבס אצמנש
 0081/0586 יקנט העברא

 םיינש) תוסינכה לע םירמוש
 סיבהל ידכ .(הסינכ לכב
 טושפ ,תולקב ולא םיקנט
 | 6הזסחספקת6זס -ב שמתשה

 |[ בורקה רהנה לא םתוא רבעהו
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 ץי לשש
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 םג לוכי התא ,בגא .(םעפ לכב םיינש)

 דימשהל ידכ המדאה לא תוניפס ריבעהל

 .ןתוא
 ?תוריהמב לק ףסכ לבקל הצור
 ,היינשה דצל דחא חוכ תונחת יתש הנב
 .ןדיצל צטס!סהז 8680101 הנב ןכמ רחאלו

 קנטו דחא לייח ,הפיקת יבלכ ינש ןמא

 .868010ז - ל ולא תודיחי רבעה 6

 -ה תא ףוקתל \[וז886 -ה קנטל הרוה

 תא דחא ףוקתל םיבלכל הרוהו 63607

 %680107-ה לש חוכה תמר רשאכ .ינשה

 , ןנכ<
 8 ₪ ר
 \ >> ₪, ףמן
 - < יש 2 , ו

 [ 9% וברי
 ] ו א שמ |
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 ₪680101-ה תא לסח ,המודאה המרל עיגת
 .לייחה תרזעב

 אצמנש המ לכ תא דימשת םנמא וז הטיש

 .815,500 לבקת ךכ ךא ,רוזאב
 קוחר הזה ןיינעה לכ תא השוע התאש אדו
 תורחא תודיחימו (<:סת5ש6000ם צ גז6 - המ

 תדבוע וז הטיש ,ןכ-ומכ .דובעי אל הזש וא
 ./\11ו66-ה םִע קר

 םתוא םקמו צטח גוסמ םימחול 10-12 רוצ

 הצובקכ םתוא רדגה .סיסבל ביבסמ

 עיגמ ביוא רשאכו ( 601+1) הנושארה
 הז .ץטז-ה לש היינשה הפקתהב שמתשה
 .ףקותה חוכה לכ תא טעמכ לסחי

 תחא ,םיטייבוסכ קחשמ התא רשאכ
 תוטקרב שמתשהל רתויב תובוטה םיכרדהמ

 םע וזכש הטקר לכ לע רומשל איה \3

 שמח תרזעב .אגחס גוסמ םיקנט השולש
 ₪ם1חס0 גוסמ םיקנט 12-15-ו \3 תוטקר
 תחא .ינוניב לדוגב סיסב לסחל לוכי התא

 לש לודגה חווטה איה הז סרה חוכל תוביסהמ
 - ל םג סחייתמ הז פיט ,\/3-ה יליט
 םילייחה תא ןגט .1עסמ (-טזזהנת
 !םיברקתמש
 ןומה שי 411166-ה לש הנורחאה המישמב

 סיסבה לע ןגהל ידכ םהב שמתשה ,םיניינב

 (?גזסחס /[₪וחסז -ה תא ןקתל רוכז .ךלש
 םילייח לבקל לוכי התא .עגפנ אוה רשאכ
 ך60ג /\ו17טסז -ה תא דכול התא םא םניחב

 םיפקות םילייח םִע םיניינב .ןופצב אצמנש
 םהל ןיאש ןוויכמ םיטייבוסה תא בטיה
 אל ללכ ךרדב םהו תיריווא הפקתה
 .םהלש \/3-ה יליטב םישמתשמ

 .ז6תנסן!וחסח תויאשמ שש וא שמח הנב

 .ירמגל שומח ךלש [וזסמ (טזזגומ - הש אדו
 רשאכו ,ביואה סיסב לא תויאשמה תא חלש
 ,ביואה יקשנ חווטל סנכיהל םידמוע םה
 .םהילע ןגהל ידכ [זסח (טזוגומ - ב שמתשה

 לכותו ביואה יניינבל עיגהל וחילצי םה ךכ
 תחת םיאצמנ םה רשאכ םג םתוא ץצופל
 | .ןיסח (יטזוגנה -ה תעפשה

 סובוטוא לע טולשל ידכ צטזו - ב שמתשה
 לוכי התא .(הפמה לע דחא םייק םא) ס"יב
 זאו סובוטואה לא םילייח השימח סינכהל
 לע וריי אל םה - ביוא סיסב לא גוהנל
 !סובוטואה
 .[1תצ -ו (תעסמספקת6ז6, 13078 הנב

 -ב שמתשהו 1% -ה לא 7גתְצ8 תא סנכה
 1[יצ -ה תא םקמל ידכ וז

 תאצל '1תץ4 - ל ןת .ביואה סיסבב
 תדמשה ידכ ךות ,ביואה סיסבב ללותשהלו
 .םיניינב רתויש המכ
 םיטייבוסה לש /\וההסטזס6 1180500 ה
 .םיבכר ינש וא םילייח 10 תאשל הלוכי
 יתש סינכהל םג לוכי התא
 לא ,\זדהסטז66 5
 ןבומכ .תישילש \והוהסטז66 גת
 זאו האלהו האלה ךכ ךישמהל לוכי התאש
 -ה לא םילייחהו םיבכרה תא סינכהל
 ,ךכ .םינורחאה /\וההסטז66 5
 הז .םימל רבעמ ךלש אבצה תא דיינל לכות
 קיר המדא חטש םייק םא דחוימב ישומיש
 הצרתש הרקמל ,(רהנ דילו) ביואה דיל
 .סיסב םש םיקהל
 ידכ ביואה לש 34088 לא לגרמ סנכה
 91 /30ו07/ לא וא ,םיסונמ םימחול לבקל
 סנכה .םיסונמ םיקנט לבקל ידכ ביואה לש
 לבקל ידכ 411160 28116 1.80-ה לא לגרמ
 הריהמ היירי תנוכמ)(?גזסתס (-ס תורתו המ

 לגרמ סנכה .(13חץ8 - ל המודב ץפנ רמוחו
 לבקל ידכ 50161 38116 1.80 -ה לא
 צטח ומכ תודיחיב טלוש) 51 (>סתותוהתססס
 סנכה .(19ח8 ומכ םינבמ ץצופל לוכיו
 עוגפל ידכ ביריה לש חוכ תנחת לא לגרמ
 .המ ןמז ךשמל ולש חוכה תקפסאב

+ 
 יו וב ו יי יה ובוב

 ,תחאמ ץוח הלועפה תודוקנ לכב שמתשה
 ,תעכ .(הריהמ הרימש) קחשמה תא רומשו
 תודוקנ ,ךלש הריהמה הרימשה תא ןעטת םא
 ךלש הלועפה
 .ורזחושי

\ 

 ו6ה([3הוזוסו 4: / 6

 ברקה תנוכמ תא הנוב התא רשאכ
 םיפידע 6:!גת :ןטק טרפ רוכז ,תמלשומה
 תא םיוושמ רשאכ .1חמסז 50616 לע
 לש טירפ לכ טעמכ ,םיינשה לש םיביכרה
 .זחחסז 5סת6ז6 -ה לש הז לע ףידע 018ם-ה
 טובור םע ליחתמ התא דיחי ןקחשל קחשמב
 ךל וראשי ,רשכומ קיפסמ התא םאו ,(?[גח
 דע 6!גח -ה לש םיקלחו םיטובור קיפסמ
 ,קחשמה ףוסל

 :א166ה - ה תיינב

 תיינב תעב ולש תופדעהה תא שי דחא לכל

 תונורקע רפסמ םימייק תאז לכב ךא ,א[60]



 ווססח /ּגחוסז4 ךשמה

 :םהילע רומשל יאדכ דימתש םייללכ
 אוה םהב שומישה .הציפק ינוליס לע רתוו .1
 ןמז ןומה עיקשמ התא םא אלא ,טויס טושפ
 ינוליס לע רותיו .יתימא החמומל ךפוהו

 ליעומ ,רחא דויצ ןועטל ךל רשפאיי הציפק

 ,0085818 ביכרב שמתשהל בייח התא םא .2

 1.115 -ה תא וא /\\15 -ה תא רחב

 לש םיליט םע דדומתהל םירזוע ולא םיביכר

 התא רשאכ דחוימב םיליעומ םהו ביואה

 368916-ה .רתוי םידבכ םיטובורב םחלנ
 .םיליט ןומה םע םיטובור רובע קר ישומיש

 לש םוחה תמר תא רומשל לדתשה .3

 .קוריה רוזאב טובורה
 לאו ,המישמל םאתהב טובורה תא שמח .4

 לא םיקשנה תא ןועטל חילצת םא .םיזגת

 ןויריש ךרטצת אל ,םיינתומה וא תועורזה
 .םיקירה םירוזאב
 13618 - ה ,ק6- -ה תא בוהאל דמל .5

 ןווגל ףידע דימת םנמא .1,3% 0-20-הו
 םינווגמ קיפסמ ולא םיקשנ ךא ,קשנה ילכב

 קק6 -ה .ןונגס לכל טעמכ םיאתהל ידכ

 .בר קזנל םרוגו םיינורטקלא םיטירפ ןגטמ

 ,בורק חווטמ ער אל קזנ השוע 13ה0ז -ה
 המ ,ביריה טובורה תא םמחמ םג אוה לבא
 /\(220-ה .םימיוסמ םיטובור לרטנל לוכיש

 התא םא .בורק חווטמ קזנ ןומה השוע טושפ
 הסנ ,בורק חווטמ טהול ברקל סנכיהל דמוע
 .םיינש וא דחא /.06:20 ןיעטהל

 יתזבו כ

 תא ךורע ,םיאבה םידוקב שמתשהל ידכ
 תדלקמב יונפ שקמש ךכ 50)1ז.1ח1 ץבוקה
 ,ן[כמ רחאל ,"181א" הדוקפה תא ליעפי
 17816 -ה שקמ לע ץחל ,קחשמה ךלהמב
 ןכו 561 126ט%םא .1(-126חז0ת[/1316 :םושרו

 רשפא ,ןיפולחל .ט("ם631 0תהמ160 6
 הרושה תא ףיסוהל טושפ

 ,ז)80ז.ותו ץבוקל 0681580160 6
 םידוקה תא סינכהל רשפא ,וז הלועפ רחאל
 :;םיאבה
 "לא" בצמ - 46
 םיקשנה לכ - |[ 605

 תשומחת יולימ - 3!81חוחוס
 תלוכי תודוקנ ןומה - 3115%11![קסות
 םייסיסב םירופיש - 8%
 האלמ תואירב - ג1]ה6ה]זה
 האלמ היגרנא - 6!1חסזפץ
 םיפסונ םיטידרק 1000 - 86

 תונומתה לכ תחיתפ - ג!
 לש הלודג הצובק תריצי - קהת

 םירוצי
 תלד תחיתפ - 66
 דחוימ טירפת - 66

 ביוא לוסיח - 58

 לע ץחל ,קחשמה יטרס תא גיצהל ידכ

 הלימה תא קחמ ,םדוק תרדגהש שקמה

 ךילע % םוקמב .(ככ6ח % דלקהו 53

 :תואבה תויורשפאהמ תחא םושרל
 00 [חוזס

99 0 36[ 

 99 תה 2

99 0 3 

99 04 

 ןושאר טבממ קחשמ בצמ ןיב רובעל ידכ
 שקמה לע ץחל ,ישילש טבממ קחשמ בצמל
 58 הלימה תא קחמ ,םדוק תרדגהש
 בצמל רוזחל ידכ .ט6תוח0טגסוע 1 דלקהו
 דלקה ,ןושאר טבממ קחשמה

 .ט6וח0ש16ש 0

 [3ב16 1 זו6 םוּבטסה

 םידוקהמ דחא סנכהו :תזסז שקמ לע ץחל

 :םיאבה

 קחשמב ןוחצנ - !סחו+שומ]
 הפמה לכ תגצה - !סחו +0!

 בהז - 1

 ץע - !ספ]+1טחתוטסה

 רשב - !ספ]ן+?8ש/ תר[!

 לכוא -
 לזרב - !00)+[זסח]

 ןיי - !סט]ן+שותס!

 לכה - !ספ]+9||

 יתזשבה ו
 ּבסוהש 6ּב!! 66

 ןקחשה םשכ םיאבה םידוקהמ דחא סנכה

 :םיאתמה טי'צה תא לבקל ידכ
 לכב שמתשהל רשפא - דק

 ריהמ ץורמ בצמב םיבכרה

 שמתשהל רשפא - דס ככאו((האדסא

 ריהמ ץורמ בצמב '7066 900 5טק611166-ב

 שמתשהל רשפא - 5

 ריהמ ץורמ בצמב תספההצ 01א6-ב

 בצמל סנכיהל רשפא - גס עם

 ןכטתתצ

 ףסכ - טנא תתכצ(נזז

 קחשמה יחתפמ - דא[

 ב: רו :
 1סז  אּבטסס

 תיתצובק תונשרפ - ד

 תחא העיגפ בצמ - תותח הע

 םימדקתמ םינגמ - 01058 4

 תיפרג הגוצת - את

2" 

 ו
 , תוהו וו וו

 : בוזווווו\ וזו וו

 :ישארה טירפתב םיאבה םידוקהמ דחא סנכה
 תולודג םיילגר/םיידי בצמ - טסאסק
 םילודג םישאר בצמ - 7
 םילודג םילגלג - 2
 םינטק םילגלג - טס?

 .:ז:] =< ד בו יד:ן+וץ+
 5ה30₪0וַש5 01 החוה

 ךילע היהי ,םיאבה םידוקב שמתשהל ידכ
 אצמנש ₪810טז.ומו ץבוקה תא ךורעל
 ,ץבוקה תא תובגל רוכז .קחשמה תייקיתב
 ץבוקה תא חתפ .ספספתי והשמש הרקמל
 וא זצסו6קה6 הנכותה תרזעב 3810טז.וח1

 הרושה תא שפח .המוד הנכות
 תיוות תחת .ץבוקב "[קזסטזגתו (2011008]"
 .כ6טטפ /1=1066 הרושה תא ףסוה ,וז
 ךלהמב טסקט תרוש חותפל לכות תעכ
 םידוקב שמתשהל ךל רשפאתש ,קחשמה
 ךלהמב טסקטה תרוש תא חותפל ידכ .םינוש
 .חוור+601 לע ץחל ,קחשמה

 :תויומדל ןויסינ ףיסוהל ידכ
 :םושרו טסקטה תרוש תא חתפ
 .(ז ,ז 0?(\ ח5016:5610 טחי6ח1 א ()

 םושר ףיסוהל הצור התאש ןויסינה תומכ תא
 תיברימה ןויסינה תומכ .םיירגוסה ןיב

 .2,950,000 ךרעב איה ףיסוהל רשפאש
 :תויומדל בהז ףיסוהל ידכ

 :םושרו טסקטה תרוש תא חתפ

 ,(רז ,ז 1 10ס0ח00010100./:5016)

 םושר ףיסוהל הצור התאש בהזה תומכ תא

 .םיירגוסה ןיב
 :הפמה לכ תא גיצהל ידכ
 :םושרו טסקטה תרוש תא חתפ

 .( 1 ,0?(\/11ח8016:15א 1016 \ז680)

 :תצלפמ ןמזל ידכ

 ;םושרו טסקטה תרוש תא חתפ

 .6"] ,ז] \(?0ת5016:( 76816( .1681076()

 ןלהל .רוצי תיוות םושרל ךילע םיירגוסה ןיב
 :;שמתשהל רשפא ןהב תויוותהמ קלח
 \ש/ץש6תנ - ועעצ6ת 1

 ()₪7ך6 - ]

 ןכזסוא צץ גוחזס - 0007

 (1גטזה 3600106: - 6 800]

 186ז (70 36001067 - ]1

 460 [כזג180ח -"-" 4

 !גסא [כזג80ה - 80

 51!ץסז [כז380ת - 811

 [ וסג - 1

) 1801 17701| - 110810[ 

 א[גתגז6 \ גתוקוז6 - ל8תותו 8101

 /[ותס(גטז - ות

 5%61600ת \/ החוסז - א 1

1 - 010167 06 

 (ז6810ז (תסט] - תספ)]

 5116669 1701| - ס1000]

 ( 168167 /[טתותוע - תרוגתוז60]
1 - 620160 51006 

 181 110סז - 1

 ןכ6תונ 1.16ה - [1106זה]

 (כז08 \\ גודס - 5

1 - 5813180067 3106 

 עוותתו - (6ת0ן10]

 /[וח6 ת13ץ67 - 1

 2005: 13510ז 1 סועחוקטפ

 תרזעב טסקטה תרוש תא חתפ

 ;םיאבה םידוקהמ דחא סנכהו ,( 11+ \|(+(-

 בהז 1000 - 6]וגת דץ

 ידיימ ןוחצנ - \תוסספה

 הרונ שא רודכ - וז608115 10 1686

 םיוסמ עקרק חטש לא
 םירגשמ םילדגמ - סו/צוח6 800 \דסו5
 םיצח םוקמב תורפ
 םישבול תובלחמ ידבוע - 616686 1

 הניבג תויושע תופילח



 ו ע לאכימ 'תאמ =

 ינאש / בושחל םימת תצק חיה ילוא הז

 "א

 דואמ 0 ל .תחא םעפ -
 תחא םעפ רוסא םדא ןבל ?המ .םימת
  ?טקש לש עברו םייתעשל .תווקל

 טסילוהוכלא ללח בלב .םע תיללחב אל

 דבעה התאשכ אל .טייטסווסנרט .בשחמו

 לש הטילש לש .עונכהו לפשומה ,ישיאה
 ..תורחא םילימב ,ינא אל .םיבכוכ תכרעמ

 הליג קוידב דווטסיא .טנילק ,רבדמב היה הז
 םואתפ .רצואה אצמנ ובש רבקה לש םשה תא
 םוצע שארב אלמתה ילש היארה הדש לכ
 .תוזילעב חבנש ,ריר ליזמו

 ץיצהל הסנמ ,יתקעצ "!שפיט בלכ הפמ ךל"
 ליפהו הרוחא קניז אוה הבוגתב .ושארל לעמ
 .הקסרתה איה .הפצרה לע היזיולטה תא

 ךכ רחא .רשע דע יתרפסו תוקומע יתמשנ

 יתעגה .רזע שממ אל הז .הנומש דע יתרפס
 תצק ימצע תא דדועל הדיחיה ךרדהש הנקסמל
 קוידבו ,תוומל ילש בלכה תא קונחל איה
 ,יזס לש זילעה ולוקשכ ,ונורגב יתזחא

 תונעל יל ארק ילש טייטסווסנרטה בשחמה
 .ןופלטל

 לע עיפוה הטילשה לש הפוצרפ "ספוב"
 דואמ הארנו ,ילש ואדיו ןופלטה לש עקרמה
 ,זגורמ

 םא" רוקב הל יתרמא "הטילש בוט ברע"
 בכוכל יתעסנ רבכ רקובה ,תרכוז תא
 22 "ה תא ךליבשב תונקל תנמ לע ,סונוטרק
 ינא וישכע .תיצר ךכ לכש ךיראת ,לירפאב

 טקש דחא ברע תולבל יל ינתת םא חמשא
 לש םיסיסרה ,ילש הטוסה בשחמה תרבחב
 ".ילש בלכה לש ןורגהו ,ילש היזיולטה

 רצוקב הרמא איה ".ספוב ,שפיט היהת לא"
 םייעובש ינפל רבכ ךל יתעדוה ינא" חור
 החוראל עיגהל ךממ הפצמ ינא ברעב םויהש

 ".תנגראמ ינאש תיגיגחה

 לכ תא סייגל יתיסינו ,יניע תא יתמצע

5: 
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 .חילצה שממ אל הז .יתלוכיש הוולשה

 החורא לע רבד םוש תרמא אל תא"

 םא" תויטיאב יתרמא ".םינורחאה םייעובשב

 ץמאמ ך דואמ הברה עיקשמ יתייה ,תרמוא תייה

 | ".רוזיאב תויהל אלב

 העונתב הידיב הפפונ איה "יתרמא אל זא'

 ינא ,ספוב .ךייחב .יתחכש הארנכ" תלטבמ
 אל ינא ,המלש םיבכופ תכרעמב תטלוש

 "לכה רוכזל הלוכי

 יתימאה םשה תא תרכוז אל וליפא איה ,ןכ
 .ילש

 תא חוצרל ךירצ ינא ,עיגהל לוכי אל ינא"
 ".ילש בלכה

 .ךלש ץוריתב רתוי עיקשהל לוכי תייה"
 ",ילצא .ברעב עשתב

 ,הקתינ איה

 םטמוטמה בלכה לא האנשב יתבבותסה

 .תוזילעב ובנזב שכשכש ,ילש

 יתכלהו ,יתמהנ  ".רוזחא דוע ינא"

 .שבלתהל

 יתנפוא רוחיא
 םלוכ לבא ,יל וכחי אלש הווקתב יתרחיא

 .ןושאר יתעגהש אצי זא ,תיטנגלא הרוצב ורחיא

 תקחורמ דואמ הניפב תבשל יל הנמיס הטילשה
 יצח .תוחפש המכ ילא בל ומישיש ךכ ,ןחלושב
 החוראהו ,םיחרואה ראש ועיגה ,ןכמ רחאל העש
 החישבו םושב תונגוטמ תוירטפב הליחתה
 .סיו'ג סמיי'ג לש וירפס לע תינצלפ

 החוראה תא דורשל הדיחיה ךרדהש יתטלחה
 .רחמ ןיא וליאכ רכתשהל איה תאזה תיארונה
 היה םעטהש תורמלו ,ןייה קובקב תא יתחקל

 ,וז רחא וזב תוסוכ שש יתיתש עזעזמ

 ילא הכייח "ןייהמ הנהנ התאש האור ינא"
 וב ןיא ירעצל" םייניש ולוכש ךויח הטילשה
 המרוג תודעסמב גוהנכ לבא ,לוהוכלא תפיט
 ".םיליפ לש ןתש תפיט ול ונפסוה ,תויתימא

 ןחלושה לע תיעיבשה סוכה תא יתחנה
 .תודבאתה יתלקשו ,תונידעב

 ,םירמתב זרוא ,תישילשה הנמה העיגהשכ
 ומכ ,םיחמש רתוי םיאשונל הרבע החישהו

 ,ותומ ינפל רנגוו לש תונורחאה תורפואה
 היצפואה טלחהב וז תודבאתהש יתטלחה
 ןיכסה תא חקול ידועב ,הראשנש הדיחיה
 דיל הזילע החיבנ העמשנ ,יתחלצ דיל הדחה
 ,לכואה רדחל הסינכה תלד

 רוקמ המ קודבל ,םעזב הבבותסה הטילשה
 רשואמהו ךייחמה ףוצרפב הלקתנו ,הערפהה
 ,ילש קותמהו ןמאנה ללחה בלכ ,ףלאר לש
 םירמושה לכ תאו ,קירה ללחה תא הצחש
 תנמ לע קר ,הטילשה לש לכואה רדחל ךרדב
 .בוש יתוא תוארל

 הקירש יתקרש ,רהמ לועפל ילעש יתנבה

 ,ףלאר .תלדה ןוויכל ימוקממ יתקניזו ,ההובג
 לע םירמתה זרוא תא ךפה ,ןחלושה לע ץפק
 סוכה ךותל ריר לש םירטיל ינש ליזה ,הפצרה

 .תוזילע תוחיבנב ירחא ץרו הטילשה לש

 ינא" יזוס ילא הכייח "ןופלטב הטילשה"
 ".ךתיא רבדל הטוהל דואמ איהש תבשוח

 יתכייח "םימי רפסמ הכחי הזש יל הארנ"

 בלכ תא ףטלמ ,יתטימ לע בשוי ,יזוס לא
 ילש ןמאנה ללחה

 1 - ₪ וכ 1 4

 5-8 :תונמזה" ג
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 תי)ו)עק תוחילש
 הפשכמ ,חירקמ קדה הלוח ,בער דמג לע רופיס והז

 דגנ קבאמ לע ,ישונאה שגרה תוכופהת רופיס והז .המיזמו
 )ו ]ו

 .ןוכנ ןושארה טפשמה קר אל ,תמאב .רזכא דחא

 ףילצה ירירשה םידבעה שגונ רשאכ הניפסה יבחרב ודהדה טושה תופילצ

 .ורתח םידבעה .הבע סב לוקב םער אוה "!רותח !רותח" .םירתוחה תורושב

 ?תושעל םהל היה דוע המ

 רתוי רשפא" ,שגונה לא הלש ףוזישה אסכמ ןגרומ התנפ "?החילס"

 "?;טקשב

 תורוש לא הנפ אוה ."דיימ ,יתריבג ןכ" ,ןגרומ לומ חטתשה םידבעה שגונ

 "!טקשב רתוי ?םתעמש" :לודג לוקב גאשו םידבעה

 יו

 הכותב ןמשה תילולשמ יבא יל הנע ",ךילע רבדה ותוא דיגהל לוכי ינא"

 יג

 אל .ינוניב לדוגמ ליינפס רקוק בלכ ןמשלב קוסע היה אוה ,וב יתטבה

 .ותוא ןמיש אוה קוידב ןכיה יבגל םייפיצפסה םיטרפל דרא

 "?הזה ליינפס רקוקה לש תחתה תא ןמשמ התא המל ,יבא"

 "?דחא האור התאשכ םכח שקומ ההזמ אל התא" ,זובב יב טיבה יבא

 .ןגרומ הלאש "?םכלש םידיקפתה תא וננשתו טקשב ויהת יִלוא"

 .יתרטיק ".בער ינא"

 יב ל

 השבי" ,הקומע המדרתמ ונתשולש תא ריעהו םידבעה שגונ גאש "!ןטפק"

 ".םינפל

 .הלאש איה "?הזכ הרקמב םישוע המ" ,רדוח טבמ וב הצענ ןגרומ

 ,הניפסב םיחתות ןיא" "!םיחתותה לכ תא ושייא" ,יבא גאש "!ףוקתל"

 .יבאל יתרמא ".דלונרא

 השימח ופלשנ דיימו ליינפס רקוקה לש ונזוא דיל רותפכ לע ץחל יבא

 .בגא ,דחא לכל םינק השיש .הניפסה לש דצ לכב םיחתות

 .יתלאש "?ץצ הז הפיאמ"

 ".דממ ינימב םתוא יתרתסה"

 ןעטמה לכו ופלשי םה רשאכ הניפסל הרקי המ תבשיח אלש החינמ ינא"

 .ןגרומ הריעה ".הילא ףסוותי הזה

 .יבא לאש "?הז תא תבשוח תא המל"

 ".םייכרבל רבכ יל םיעיגמ םימה יכ"

 .יתגאש "!הלצהה תוניפס תא ושייא"

 .יבא ףיסוה ".םכתא םיחתותה תא וחק"

 ןגרומש םושמ רקיעב ,תחוורמ דאמ התייה ונלש השולשל הלצהה תניפס =

 שגרוה אל יבאו ,הניפב בכש ליינפס רקוקה ,םוקמ הכרה םיספות אל ינאו

 .ללכ

| 

 .יבא תא יתקזחהו ןגרומ תא יתלאש "?םינפב חלמה בטריי םא הרקי המ"

 ",ררקתי .אוהש תבשוח ינא"

 לכב הינשה הלצהה תניפסב רתחשכ ומצעל שגונה קעצ "!רותח !רותח"

 .טוחב וילא םירושק ונייה ונחנא ,ץרמה

 .יתלאש "?םירתוחה לכ הפיא"

 ב יי

 ".אה - הא" .רוחאמ טקשה םיה לע יתטבה

 .יאה ףוח לא ונעגה ףוסבל

 .ןגרומ הלאש '?יא הזש ךל הפיאמ"

 .יתינע ".יא דימת הז הזמ ץוח ,שארהמ יל יאצ ,ייה"

 לבקל רשפא ,הלצהה תניפסמ ריוואה לכ תא יתאצוה" ,ונילא שגינ יבא

 "?הרזחב ילש שקומה תא

 "?הזל בל םתמש ,ייה" .המוח היחלמ תעד חסיהב ול הטישוה ןגרומ

 .תילגנאב והשמ םש טורח היה ,העיבצה ןגרומ וילע עלסב ונטבה

 ",בושא ףכית , םיאולימל יתצפק ,םוי 1500 הזה יאה לע יתדרש"

 .הכרעהב יבא ריעה ",הכורא עורז שי תמאב ל"הצל"

 םיעדוי םתאש ומכ ,תינכותה הנה ,בל ומיש" ,ךרה לוחה לע הפמ יתשרפ

 ל

 ידכ תורחא תויוטשו םיסורטבלא לע לכשב ול לבלבל ,ןויערה הגוה לא

 ל יל ו

 "?תולאש שי .ןרואו יבוקל הביתכה לטנמ םיישפוח

 ריתוהש היזיוולטב ופצ יבאו איה ,ןגרומ הלאש "?םש רבדמ התא ימ לא"

 .םיאולימב רוחבה

 כ

 רו"

 ",.תוחמש תיבשמ"

 .יתלאש "?םינכומ ונחנא"

 תייפתכ הרדסו ןגרומ הלאש "?האווסה ידגב ולאש רוגס התא ,ןרע"

 .הלש המותכה הלמשה

 המותכה הלמשה תא יתרדיסו יתרמא ".הזיראה לע בותכ היהש המ הז"

 .ילש

 ",ךתוא גרוה טושפ ינא רמגנ הז לכשכ" ,יבא רמא ".ךתוא גרוה ינא"

 .המותכ הלמש ךותל ליינפס רקוקה תא ףחד אוה

 .םידיליה רפכ ןוויכ לא ,בטיה םיווסומ ,ובנגתה

 תותינח ןיכהל םיעדוי ללכ ךרדב םה ינויסינמ" ,יבא רמא ",דאמ ורהזית"

 ".עזעזמ םהלש הפה חירו םילערומ םיצחו

 .הווקתב ןגרומ הלאש "?רסח עסמב ומכ םישובל םהש בשוח התא"

 ינרדומה רפכב ההבו רבדל קיספה יבא "...ארב ךל שיש המ לכ הז"

 ?ןיוול רוביח םע ץע תתקב םעפ האר והשימ .וניניעל הלגתהש

 .ןגרומ הרמא "!תומותכ תולמשב םלוכ םה ,ייה"

 ההזי אל דחא ףא ,ונלש האווסהה וזש ךל יתרמא" ,יתלאש "?תיפיצ המ"

 ".םירז ונהנאש 1

 יי ]ב

 '?המ"

 הלאש "?םיילוש םיטרפל ךבל תמושת תא ריעהל רשפא םאה ,ןרע" /
 .ןגרומ

 ,יתינע ".חטב ,ןכ"

 | ".םלוכ .םינפי םה"

 "?הז תא תעדל יל הפיאמ בוט" ,רפכה יבשותב יתלכתסה

 יבא לאש "?ןפי לש םיילאירוטירטה םימב ונהנא יכ"

 .תירוטר

 .יתלאש "?תירוטר הלאש התיה וז"

 התא הככ ךישמת םא לבא ,אל"

 ".תילאטקר הבושת לבקל לולע

 לש עבצא תושיקנ רפסמ ירחא

 יבא דצמ הסג הרעה ,ןגרומ

 ואצי תחא תיארונ הטפזו

 תולמשב םינפי השולש

 .םיחישה ןיבמ תומותכ

 םודא ןמיס היה חירקמל

 ,שארה לע

 הפשב רבדמ והשימ"

 .יתלאש "?םהלש

 השגינו הנהנה ןגרומ

 ,חרוא תרבוע תינפיל

 לכומ" . הפיא = ,ה'צילס"

 "?םייבלגה

 .תינשב ומצעב טבח יבא

 דילש הנושאלה התקבב"

 תובידאב תינפיה התנע ".לדגה

 .הכלדב הכישמהו |

 ,יבאל יתרמא ",עמוש התאש שערה" |

 ".הפצרב תעגופ ךלש תסלה לוק אוה"

 אוה" ,יבא רמא ",עומשל דמוע התאש שערה"

 ב כ קי

 לכומ ,החילס ,רכומ לש ותתקב לע ןגרומ הקפד תוקד המכ רחאל

 .םייבלגה

 י?םש ימ" ,םינפבמ דבכ יאקירמא אטבמב לוק עמשנ "?ןכ"

 .בטיה ונדיקפת תא ,םדוקממ םירכוז םתא םא ,ונניש יבאו ינא

 .קומע ימצע עונכש ךותמו םר לוקב ונינע ".ונחנא"

 .םינפבמ יאקירמאה רמא ".חותפ ,וסנכ"

 .שארמ ונרגסש ומכ תלדל ץוחמ הרתתסה ןגרומ ,המינפ וסנכנ

 .םולשל יבא ותוא ךריב "?ןוגוש לש םימוליצה ךיא ,דרא'ציר ולה"

 םתאבש ןיינעמ" .ןילרבמיצ דרא'ציר הנע ".יחוור רתוי ,םייברגל יתרבע"

 ".שדח ןויער יל ץצ קוידב ,וישכע

 - - לה

 ל

 םידיקפת יקחו

 "ויעבט אל עוריא הזש יתעדי" ,המינפ הסנכנו ןגרומ הקעצ !הא -הא"

 .הקירל דרא'ציר לש וינפ תעבה הכפה דיימו היתועבצאב השקנ איה
 יב 7 מ ל

 יקחשמ אלו םילימ יקחשמל ןותיעל היה ךלש ןויערהש בושחת התא
 הזה יחוורה ןויערה תא רוכמל טילחת אל םלועל התאו - םידיקפת
 ".הרקמ לכב םילארשיל

 ללכב ינא לבא .דיגתש המ" ,קומע טונפה ךותמ דרא'ציר הנע ",יקוא"

 ".םייברגל שדח הלתמ לע יתבשח

 ".אוה אל הז - דבע אל ךלש שחלה ,ןגרומ" ,םר לוקב יתלאש "?המ"

 ץוצל ךירצ וישכעו ןאכ שחלה יפל" ,ןגרומ התנע ",ןכתיי אל"

 ".זיו ןוחריל ןויערה

 ול יתעקת ינאש בשוח ינא" ,יבא רמא ",טיש"

 ",שארל ןויערה תא

 לוק עמשנ "!ולש שאלל אקווד אל"

 .התקבה תלדמ

 דמעש ינפיב ונטבהו ונבבותסה

 .חתפב

 .חרב ינפיה ,ךייח יבא

 יבא אצי עוגר טנלשנונב

 תא םירהו התקבהמ הצוחה

 הז" | ,ליינפס | רקוקה

 יתייהש רמאמ לכ ליבשב

 לכ םצעבשכ בותכל ךירצ

 לוכאל הז יתיצרש המ

 ב

 רשעב יתוא ריעה ןרעש

 ידכ רקובב םדקומ יצחו

 ליבשב הז !ןותיעל בותכל

 תוכופהת םעפ יא שחש ימ לכ

 תחת לבסש ימ לכ ,ישונא שגר

 הבהא ארקש ימ לכלו תוצירע

 רקוקה תא ךילשה אוה "!םולשו

 .טלמנה ינפיה לע תשקב

 יי

 .וזוכעב ויניש תא ץענ רקוקהשכ חרצ ינפיה

 .תמרוצ הקירח עימשה רקוקב ימינפ ןונגנמ

 .רידא לוקב רקוקה ץצופתה זאו

 קירבמה ןויערה תא רוכמל רתוי לכוי אל דחא ףא" ,יבא גאש "!ונחצינ"

 "!םילארשיל םידיקפתו בשחמ יקחשמ ןותיע לש יחוורהו

 .וטלמנו רקוקה לש ץוציפה רוזאב וטיבה ,וב וטיבה רפכב םינפיה לכ

 .ןימאמ אלכ יבא רמא ",בוש הז תא יתישע ,ספוא"

 .יתינע ".ינטירב ,ןוכנ ןוכנש המ"

 "?תוירטפ ילב הציפ םיצור" ,ןגרומ הרמא ".רזכא לרוג הזיא"

 .יתלאש "?וישכע הציפ ךל אב םואתפ המ"

 ".הלחתהב הז תא תבתכ התא" ,ןגרומ הלאש "?תעדל יל הפיאמ"
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 גבס יבאו רעס-ןב ןרע :תאמ

 הרטמ וזיאב ןאכ אל ונחנאש שארמ ריהבנ קר ואוב
 רדסב אל הז םיקחשמ םתאש המש דיגהל ונאב אל ,תירנויסימ

 ,קחשל ןוכנ המ דיגהל ונתוא םש אל דחא ףא .רדסב לכה -| =
 ונאש הדוקנ הנשי לבא .קחשל טושפ לכה ירחא אוה רקיעה =

 .הב ןודל םיניינועמ

 היאר וא השיג יהשזיא שי הרבח לכל - ןועבלקו תינויער תולבגומ | =
 םה ,םירבד לש ןווגמ םיקחשמ הירצוי םא םג .םידיקפת יקחשמ לש |
 להק חיטבמ הז יכ טושפ - םהלש הרבחל ללוכ ינויער וקב םיזכרתמ =

 ןויער ,תחא היצפסנוק ביבס ותוא םינוב רצומ םינובשכ הזמ ץוח .םינוק =
 היארקה ירפס תא ,םינושה תומלועה לכ תא ןחבנ םא םג ,יזכרמו ףתושמ |

 הירוגטקל סנכנ לכהש םיאור ונא ףוסב ,ובצועו ורצונש םיקוחה ,םינושה
 טפסנוקה .ריכמ ונבורש המגודה רותב 1158/%/06 תא חקנ ,תחא

 תיניצר הלאקס תמייקש ןוכנ .תיפאה היזטנפה אוה םהלש יזכרמה

 לכ ץוחבמ םיטיבמשכ לבא ,ןוקרדה חמורב תרמגנו קוהיירגב הליחתמש

 .תיפאה היזטנפל םילפונ םהלש םיקחשמהו םירפסה ,תומלועה |
 ריכהל הז ער תויהל לוכי ןכש המ .הרבחל ,ער אל הז - ?ער הז המל =

 רמולכ - תחא הרבח ירפסו יקחשמ ,ירצומ (קרו ךא טעמכ וא) קרו ךא =
 וסנתש םיקחשמה לכש ,אל וא וצרת ,האצותה .תחא הרבח לש תונויער =

 וא תוירוקמ םכל הרסח יכ אל ,ינויער וק ותואל םימוחת ויהי רוציל

 .םיפסונ םייוריג ולא רסחש המ ,תויביטאירק
 ונלש םידיקפתה קחשמל םיאיבמ ונא - ץוחב םש םלש םלוע שי

 תורפס ,עונלוק .םהמ ונעפשוהו וניאר ,ונעמשש םירבד לש םוצע ןעטמ

 םיבאוש ונא ונממ עדימה רגאמ ךכ רתוי םיבחר ויהי וניקפואש לככ .'וכו

 תונויערה תא םג רישעמו ,רתוי רישעו קומעל ךפוה ונלש תונויערה תא

 רתוי ונעמש ,רתוי וניארש לככ - ךכ טושפ .קחשמה לא םיאצומ ונאש

 םיינשדחו רתוי םיירוקמ תויהל ,רתוי ןיימדל םילגוסמ ונא רתוי ונארקו

 ,רתוי
 ירצומל םג ןוכנ רבדה ותוא ,טושפ - ?םיקחשמל רשקתמ הז ךיאו

 הטיש םתיאר אלש דע .םידיקפת יקחשמ תוטישל ףאו םידיקפת יקחשמ

 תולועפו תוגירה אלל ,דבלב םידיקפת קחשמ סיסב לע ןויסנ תנתונה

 הטיש םתיאר אלש דע .דבל הז לע םיבשוח םתייה אל ילוא ,תורחא
 .ירשפא הזש םתבשח אל ילוא ,ןורשכ לכ דומלל הלוכי תומד לכ הבש

 ילוא ,17-ה האמב םיטאריפ קחשל לע רבדמה רצומ םתארק אלש דע

 = /תורפס רתוי וארקתש לככש ומכ .הז תא ץירהל םלועמ םתבשח אל
 ,םכנוימד רשעוי תוטישו םיקחשמ רתוי ריכתש לככ םג ,םכנוימד רשעוי

 הנממ .רתויב הבושחה איה תורפסה דימת טעמכ - ריכהל בושח המ
 . " |  תורפסה תא רכה - םייוסמ רנא'זב קחשל דמוע התא םא .באשנ רתיה לכ
 000 לעודי םניאש םירפוסה תא ארק .םשה יעודי םירפוסה תא ארק ,ולש

 א" | ו ו ד ₪ 1 ו זר

 וו : ו וו 1 "

 עקתת לא -בשוח יכה .תוינרדומה תוריציהו תוקיסאלקה תא ארק ,םש

 דאמ םה - ךלש קחשמה תא הציפמש הרבחה איצומש םירפסב קר
 .ונלזמ עורל הדורי םתוכיא כ"דבו ,תינוימד םימצמוצמ

 םעפ ידימ .תורפסה ומכ לודג אוה לאל הדות - עונלוקה עיגמ כ"חא
 ןויערהש בל םישל שי .ותוא הארת ,קחשמ התאש המל יטנוולר טרס שי

 ,לבנל ,תויומדל תונויער אלא ,םלש קחשמ בואשל אל אוה עונלוקב
 .עונלוקה לש ידווילוהה יפואה םצעמ הזו ,'וכו הלילע ילותיפל

 רנא'זה ךותב תונוש תוטיש ארק - םידיקפת יקחשמ ירצומ ףוסבל
 ארק .קחשמה תא ךל השעי טושפ ץמאתש קוח ילוא ,עדוי ימ .ךלש
 תוחפ אל תונויער שי תורחא תורבחל ,ךלש הרבחה לש קר אל תובחרה

 .ארק .םיבוט
 לכ םדוק .ועמשמכ וטושפ - םירחא םירנא'זמ תחקל המ םג שי

 ןומה שי ,היזטנפב םירמגנ אל םידיקפת יקחשמ .םירחא םירנא'ז וסנת
 איה הלילע הזמ ץוח .דועו ינוידב עדמ ,קנאפ רבייס ,המיא .תוסנל המ

 ינוידב עדמ רפסמ ןויער ובאשת םכלש המיאה תכרעמל אקווד ,הלילע

 םוחתמ םיאב אל תונויער .ינרדומ לוגיר טרסמ תומדו ,םתארקש בוט
 םיקחשמ וליפא שיו ,תובר תודוקנב םיפפוח םינושה םירנא'זה ,דחא רצ
 .לשמל םיללצורמ ,דדוב רנא'זמ רתוי םיקבוחה

 התאש קר אל הזה דומילה ךילהת לש ומויסב - ירשפא לכה םואתפו =
 ₪ ה 7 ==. << == 7" =?<--ה שה >ההה ה ה החד שהה ההד ההורה הדר תורה שש חדה שה עכששה ורשה ₪27 גג ב חשה שה בתם הגש ה שה הש שהה 0

 גבס יבאו רעס-ןב ןרע | לש רתאב

 = םידיקפת יקחשמ לע םתיצרש המ לכ = =

 םידיקפת 'קחושמ |

 ליחתמ התא אלא ,ריכמו בהוא התאש המ תא בוט רתוי קחשל ךיא עדוי

 .םתוא םשייל ךיא עדוי התאו - םינושו םירחא תונויער לע בושחל

 התאש המ לכ קחשל היצפוא ךל ןתונ תוטישו תונויער תרכה לש בולישה

 .קחשל לקוש התאש םירבד רתוי הברה שי םואתפ ,הזמ רתויו ,וב ץפח

 וישכע ,הז תא קחשא ינא ,הלאוו - בוט טרס ירחא תבשח אל ללכב םעפ

 רתוי דוע הז תא תושעל ךיא בשוח התא ,הז לע בשוח התאש קר אל

 .בוט

 ,הקזח יכה ילוא איהש ,תפסונ היצפוא דוע שי - תפסונ היצפוא

 םירבד וא ,םירחא םירבד םישועש םירחא םיחנמו םינקחשל ףשההל

 םה םאל רשק ילב ,םירחא לש םנויסנ ךותמ דומלל .תרחא לבא םימוד

 התא םניא םהש הדבועה םצעמ קר ,המ וא ךממ םיריעצ ,ךממ םירגוב

 .הנושה היארה תיווז תא םהל שי ןכלו ךמצע

 ןושאר דעצ קר השעמל אוה הרשעה לש הזה ךילהתה - םוכיס

 הנהמו רתוי ןווגמ ,רתוי קומע והשמל ךלש םידיקפתה קחשמ תא ךופהלב

 רבד קר רכמש ימ -ורכזת דימת .יחרכה דעצ אוה לבא ,רתוי הברה

 םא .בוט רתוי תויהל לוכי אוה םאה תעדל לגוסמ אלו עדוי אל דחא

 היהי הז לבא ,םייפנכ שורפל םכב םיריצבמ ונייה ןאכ םיכפתשמ ונייה

 .רתוונ זא ,ונלש יפואל םיאתמ אל
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 הלעפהו ה]קתה תוארוה

 ןייטשרבליז ודיע :תאמ

 .תחא רוא ןרק אל ףא ןיא ,תורואה תא הביכ והשימ
 7 ו

 .ויעבצ תא דביא רואה ןדבוא לשבש ,תונמואה
 ו

 1-2 ו | יח 1-3 26 | | ו
 יב ל : 8 - | 1 ו
 2 יב ד 5 שס

 | ו וו | ו
 1 2 % - 5 4 וא / 9 0 = 30 ל 0 . |

 א וצירהלו קחשמה תא ןיקתהל ידכ
 . : ₪ : מ ו" שי - 0% |

 ו . 4 : = 8 1:12 1 ומ = 0 |

 :אץוא ק05\0 95 ,98-ב עב , , 2
 .ןנוכל רוטילקתה תא וסינכה
 ,יוצרה הנקתהה לדוגב ורחב ,הנקתה טירפת הלעי םא
 :י"ע ול ועייס אנא ,םככסמ לע הנקתהה טירפת הלעי אל םא

 םיימעפ הציחלו םירוטילקתה ןנוכ תואב הריחב ,רייסה תחיתפ

 .7)5511 ץבוק לע

 הלעפהו העילש תוארוה
 רוביגה לש טבמה תדוקנמ קחשמ התא הז קחשמב
 [:ואד א לע הציחל ,םיציחה םע עב התא .([1ז%1 ןכסזפסמ)

 הנתשמה ותרוצו רבכעה ןמסו ,ךיצפח ןסחמ תא ךינפב חתפת
 ,םתוא תחקל םא ןיב -קחשמב םימצעל סחייתהל ךל ורזעי
 .םהב שמתשהל וא ,םתוא ןוחבל

 ...םיפיט
 ו 0 ו יי

 :םירצק םיפיט רפסמב םכתא דייצל ,ןמאנה
 תידוסי הקירס .רבכעה ןמס םע רדח לכו רוזא לכ וקרס (1
 כ ג
 .םדקתהל

 רפסמ םכילא ונפי וכלהמב ,קחשמב םיגולאידל וניזאה (2
 וא ,זמר הז םא ןיב -דיגהל המ ןהל שיו ,תויומד
 .ןהל ןיזאהל דואמ בושח ,הארוה

 ורזעי ןה םג ,(8שח/10%61%) תוינמח רתויש המכ ופסא (3

 .םכעסמב םכל

 תוילסינימ תושיוד
 הלעמו 95 תונולח :הלעפה תכרעמ

 | 33 םויטנפ:דבעמ

 םיעבצ 256 ואדיו סיטרכ

 סטייבגמ 2 יפרג ץיאמ

 ימינפ ןורכיז הגמ 6

 !!!ונהתו וקחש
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 < ולאה ץעו וגוה - םירחבנ קחועמ ירוטילקת 4 ליכמ .האנהו תואקתפרה לש תועש
 .תימטוק החפועמ ,ץסו\ 6 7-7 החירבה יה ,םוסקה
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 .םידמרע הרועעמ רתוי ,קחועמ תועוע 25-מ רתוי ,הקתפרה קחועמ

 תויצתינא םיועולועו האת ,םיגולאיד לש תו 4 יוווולוע ,תויומד םירוע
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